4480/17 velja od 29. 11. do 13. 12. 2017

Nove ploščice
za vaš dom

Privlačna raznolikost
Širola izbira ploščic za vsak stil.

Za lažji začetek
OBI vam bo z nasveti pomagal
pri polaganju ploščic.

Posebna ponudba
Do razprodaje zalog

Top cena

7,99
m²

Stenske ploščice
Bele, sijaj. 25 × 60 cm.
Št. art.: 1163534

Vse na razpolago

Obloge v vašem OBI-ju

Stenske obloge

Raznoliki slogi.

E nostavno polaganje –
kot stenske ploščice.

R azlični materiali:
naravni kamen ali beton.

Top cena

1,99

14,99

kos

m²

Lomljen mozaik

Stenska obloga „Vista“

Naravni kamen. Mat. 28 × 28 cm.
Bel rdeč ali antracitne barve.
Št. art.: 4391447 in dr.

Kakovostna stenska obloga v videzu naravnega kamna,
v barvi ebenovine, za znotraj. Mere 10 x 37 cm.
Št. art.: 4455663

Talne ploščice
bež

sivo-bela

3,49
m²

Talne ploščice „Relax“

Primerne za kletne prostore in delavnice. Sivo-bele barve,
obraba 4. 34 × 34 cm. Št. art.: 1911866

2

3,49
m2

Talne ploščice „Alberto“

Bež barve. Razred obrabe 4. Niso odporne na mraz. Razred
protizdrsnosti R 9. Mere 34 x 34 cm. Št. art. 7985492

bež

5,99
m²

Keramične ploščice

Bež, neglazirane, razred zdrsnosti R10, odporne na
zmrzal. 30 x 30 cm. Št. art. 1095926

Talne ploščice

Široka izbira barv in dimenzij.

Različni materiali.

Enostavno vzdrževanje.
siva

5,99

m2

m2

Keramična ploščica „Novara ocra“

Keramične ploščice „Canada rosso“

Videz kamna. Odporna proti mrazu. Nedrseča
površina R10. 30,7 x 30,7 cm. Št. art. 1102177
bež

6,99

6,99

m²

Videz kamna. Odporne na zmrzal. Razred zdrsnosti R10.
30,7 × 30,7 cm. Št. art.: 1102185
izgled lesa

siva

Fina kamenina „Marv“

Sive barve. Izgled kamna. Razred obrabe 4. Razred
protizdrsnosti R11. Odporna na zmrzal. 33,5 × 33,5 cm.
Št. art.: 4574208

izgled betona

izgled lesa in betona

siva

7,99

9,99

9,99

m²

m²

Keramične ploščice „Abete“

Bež ali sive barve. Razred obrabe 4. Razred protizdrsnosti R9.
Odporne na zmrzal. 30 × 60 cm. Št. art.: 1137082 in dr.

Fina kamenina

Keramične ploščice „Street“

Izgled sivega lesa in betona. Razred obrabe 5. Odporna na
zmrzal. Protizdrsna površina R9. 30 × 60 cm.
Št. art.: 2910347

Mat siva. Razred obrabe 4, razred protizdrsnosti R9,
varne pred zmrzaljo. 61 x 61 cm. Št. art. 1136282

izgled lesa

izgled lesa
rjava

9,99

9,99
Razred obrabe 4. Nedrseča površina R9. Odporna na zmrzal.
30,2 × 60,4 cm. Št. art.: 4136271
polirana

14,99
m2

Fina kamenina „Nica“

Bež barve. Odporna na zmrzal. Polirana. 30 × 60 cm.
Št. art.: 9754359

m²

Fina kamenina „Ice“

Fina kamenina „Wood Rovere“

bež

12,99

m2

m2

Ploščice „Forte“

Izled lesa. Sive barve. Razred obrabe 4. Protizdrsna
površina R10. Odporna na zmrzal. 15,6 × 60,6 cm.
Št. art.: 4574216

Iz fine kamenine. Rjave barve. Izgled lesa.
Obraba 5, nedrseča površina R11. Odporna proti
mrazu. 15 × 61 cm. Št. art.: 4320230
polirana

bela

17,99
m2

Fina kamenina „Carrara“

Bele marmorirane, obstojne proti zmrzovanju. 30 × 60 cm.
Št. art.: 1823657

siva

18,99
m2

Granitne plošče

Sive, polirane. Velikost: 30,5 × 61 cm.
Št. art.: 9307109

Top cena

6,49

5,99

2 kg

25 kg

Paletna cena

Paletna cena

11,⁴⁹

15,⁹)

25 kg

Trajno nizka cena!

25 kg

Premium fugirne mase Elastično lepilo CM 16
Ceresit
Ceresit „CE 40“

Elastično lepilo za ploščice

Fleksibilna vodotesna fugirna masa
za spoje široke do 8 mm. Primerna
za notranje in zunanje površine. Na
voljo v različnih barvah. 2 kg. Št.
art.: 9309931 (3,25 €/Kg)

Za keramične ploščice. Sive barve.
Za zunaj in znotraj, stene in tla.
(C2T, SIST EN 12004)
Št. art.: 1037670 (0,24 €/kg)

Dolžina reza do 33 cm

Za polaganje ploščic znotraj in zunaj.
Primerno za polaganje ploščic na ploščice.
Za površine s talnim gretjem.
Št. art.: 7587777 12,49 € (0,50 €/kg)
Ob nakupu palete (48 vreč): 11,49 € (0,46 €/kg)

Fleksibilno lepilo za ploščice
Kemakol Flex 170

Visoko zmogljivo cementno lepilo za vse vrste
ploščic, primerno za zunanje in notranje
površine. C2TE S1, SIST EN 12004.
Št. art.: 7677362 16,99 € (0,68 €/kg)
Ob nakupu palete (48 vreč): 15,99 € (0,64 €/kg)

Dolžina reza do 33 cm

19,99

1,59

24,49

od

Križci za ploščice LUX

Križci za polaganje ploščic.
Zagotavljajo enakomeren
razmak med ploščicami
za fuge enakomerne debeline.
Različnih veilkosti od 2 mm.
250 kosov. Št. art.: 6081871 in dr.

15,49

Komplet za čiščenje
ploščic LUX-TOOLS

Rezalnik ploščic

Rezalnik ploščic Ellix

Iz jekla in umetne mase. Za dolžino
reza do 33 cm. Primeren za ploščice
debeline do 1 cm. Št. art.: 2125961

Za dolžino reza do 33 cm. Primeren
za ploščice debeline do 1,2 cm.
Premer kovinske rezalne glave: 1,5 cm.
Dimenzije: 15 × 48 × 13 cm. Masa: 2,48 kg.
Št. art.: 2767275

Tridelni: 1 × goba (14 cm × 28 cm)
za odstranjevanje odvečne fugirne
ali cementne mase med talnimi ali
stenskimi ploščicami. 1 × gladilka
(14 cm × 28 cm) za enakomerno
nanašanje fugirne mase.
1 × vedro (10 l). Št. art.: 2466910

39,99
Komplet za niveliranje
ploščic

Komplet za izravnavanje ploščic
za začetnike. Vsebuje 100 klinov
in 300 spojk za niveliranje ploščic
debelin od 7 do 15 mm.
Št. art.: 1012996

Polaganje ploščic
korak za korakom

Dostava blaga

Enostavna dostava težjih izdelkov:
Naročite dostavo izdelkov iz celotne ponudbe našega trgovskega
centra z gradbenim materialom udobno in enostavno na svoj
naslov in izberite termin dobave, ki vam najbolj ustreza.
Za več informacij o možnostih, pogojih dobave in cenah so vam z veseljem na voljo naši sodelavci v storitvenem centru OBI ali na obi.si

Hitro in enostavno! Oglejte si naše napotke
za polaganje ploščic na spletni strani

projekt.obi.si.

OBI – 8× v Sloveniji!
Vam najbližji OBI trgovski center:

OBI Celje

z Drive-In halo
Kidričeva ulica 32
3000 Celje
Tel. 03 428 77 77
Po.–pet., 7.– 20. ure
Sob.,
8.–20. ure
Ned.,
8.–14 . ure

Lastnik, izdajatelj, založnik je OBI d.o.o – OBI trgovina z materiali za gradnjo
in dom, Jurčkova cesta 226, SI-1000 Ljubljana. Ponudba velja v terminu,
odtisnjenem na prvi strani, oz. do razprodaje zalog. Cene vseh izdelkov
so maloprodajne, izražene v € in vključujejo DDV. Pri cenah in tehničnih
podatkih si pridržujemo pravico popravka morebitnih tiskarskih napak.
Izdelki v akcijskem letaku niso združljivi z drugimi popusti in akcijami,
vključno z akcijo Dan velikih kupcev (podrobnosti na obi.si/dan-velikih-kupcev
ali v vašem OBI trgovskem centru). Izdelki se prodajajo brez dekoracije. Slike
so deloma simbolične. Izdelki, označeni s TOP CENO, so izdelki iz prodajnega
asortimana OBI, ki imajo po izboru OBI-ja najboljše razmerje med kakovostjo
in ceno.

