
napęd

wyprodukowano w USA

Huśtawka Hartford
3-osobowa, wym. 215 x 153 x 127 cm, z poduszkami, 
daszek i siedzisko bawełniane, z motywami kwiatowymi 
na tle czerwonym lub zielonym 
np. nr OBI 5378088

777- szt.

Kosiarka spalinowa MTD SP 53 O
z napędem, moc 5,5 KM**, szer. koszenia 53 cm
nr OBI 5543418

20 x 38,85*

20 x 0%

Ra
ta

53 cm

**moc przybliżona osiągana w warunkach laboratoryjnych

20 x 47,95*

20 x 0%

Ra
ta

959- szt.

999,- szt.

899,- szt.

4,))szt.od

5,99 szt.

Lampa solarna
1 dioda led, czarna

4,99 szt.   5,99 szt. 
Lampa solarna Inox

1 dioda led,
stal nierdzewna

6,99 szt.   7,99 szt.
np. nr OBI 5107297

dioda LEDodio

Huśtawka 
a, w
ied
rwo
378

Huśtawk
3-osobow
daszek i s
na tle czer
np. nr OBI 5

19,))szt.od

28,99 szt.

Margerytka
roślina o ozdobnych i trwałych kwiatach, 
kula, śr. ok. 50 cm, w don. 18 cm
19,99 szt.   28,99 szt. 
drzewko, wys. ok. 80 cm, w don. 18 cm 
29,99 szt.   39,99 szt. 
nr OBI 4970992, 5102439

śr. ok. 50 cm

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.
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Rododendron 
wielkokwiatowy
krzew wys. 50 cm, 
różne kolory 
nr OBI 5402045

59,99 szt.

49,))szt.

5,99 szt.

4,))szt.od

Świerk Conica 
świerk naturalny,
wys. 10 cm, w don. 9 cm 
4,99 szt.      5,99 szt.   
w formie drzewka,
wys. ok. 100 cm    
99,99 szt.   119,- szt.  
nr OBI 5563457, 5563788

R
w
k

59

R
w
k

5

Perukowiec podolski 
odm. Young Lady,  
Royal Purple,  
mocna barwa liści,  
podłoże wapienne,  
w don. 3 l
nr OBI 5495460

29,99 szt.

25,))szt.

naturalny stożkowy pokrój

min. 12 pąków

99,99 szt.

79,))szt.

Róża pnąca 
różne kolory,
wys. 120 cm, krzew, 
w don. 24 cm 
nr OBI 5397815

15,99 szt.

12,))szt.

50
ry
045

Róża pnąca
różne kolory,

rzew wyskrkrzew wys. 
óżne kolor
r OBI 54020

kr
ró
nr

k
r
n

,99 szt.9 ,99 9

RóR ża pną

5,915

różne wielkości

Iglaki, 
różne gatunki 
i odmiany
polecane do 
nasadzeń
w ogrodach
oraz pojemnikach,
na balkonach 
i tarasach 
np. nr OBI 5611595

n

ka
h 

5

szt.

ki 

ach,h,h,,,,,,

95

29,99 szt.

24,))szt.

oc a ba a śc , 
podłoże wapienne, 
w don. 3 l
nr OBI 5495460

5,99 szt.

Rośliny iglaste (dwuletnie)
różne gatunki: jałowce, 
kosodrzewina, świerki, w don. 9 cm 
nr OBI 5401989

9

duży wybór gatunków

4,$)szt.

gród:  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooośl iny

lkości

5,99 szt.

4,))szt.od

Tuja Smaragd 
wys. ok. 25 cm, w don. 9 cm
4,99 szt.      5,99 szt.
wys. ok. 55 cm, w don. 3 l
10,99 szt.   12,99 szt.
wys. ok. 100 cm, w don. 5 l
16,99 szt.   19,99 szt.
np. nr OBI 5408067

t
a
ś

te (dwuleletntnieie))
ałałowcowcccce, e
śświewierkirki, w, w do don. 9 c cm m 

s t.t..........

Róża drzewko
wys. 45 cm,  
wys. 60 cm    
49,99 szt.   59,99 szt.
np. nr OBI 5252408

Oleander 
min. 4 pędy, w don. 3 l 
nr OBI 5404108

31,99 szt.

27,))szt.

wys. 120 cm
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Ogród:  rośl iny

pachnące kwiaty

Kalla - Zanthedescia
kwitnące rośliny, różne 
kolory, wys. 40 cm, 
w don. 14 cm
nr OBI 5121819

29,99 szt.

25,))szt.

Lobelia przylądkowa 
niska roślina pokryta 
licznymi, drobnymi 
kwiatami,
w don. 9 cm  2,59 szt. 
2,99 szt.
opak. 6 szt.  10,99 opak. 
11,99 opak.
nr OBI 5401559, 3624657

2,99 szt.

2,%)szt.od

Róża chińska - Hibiskus 
krzew, wys. ok. 45 cm 
35,99 szt.   49,99 szt.
drzewko, wys. ok. 90 cm, 
różne kolory 
45,99 szt.   59,99 szt.
nr OBI 5015375, 3862794    

49,99 szt.

35))szt.od

Begonia Magic 
Flower 
mieszańce
wielkokwiatowe, 
bogata gama barw,
w don. 12 cm
nr OBI 5563085

6,99 szt.

5,))szt.
4,))szt.

5,99 szt.

Goździk pachnący Kahori
w don. 12 cm   8,99 szt.      9,99 szt. 
w don. 17 cm   14,99 szt.  16,99 szt.
nr OBI 5402250, 5271804

Clematis Regal
na bambusowej kracie, 
pełnokwiatowe odmiany 
wielkokwiatowe,
wys. ok. 60 cm, 
w don. 19 cm
nr OBI 5397898

72,99 szt.

56,))szt.

K
k
k
w
n

2

w
n

2

w
n

Petunia 
- Supercascadia, 
Pico Bella  
– odmiany specjalne
opak. 6 szt.
nr OBI 5562087, 5562103

11,99 opak.

10,))opak.

duże kwiaty

Dipladenia
kwitnące pnącze, 
w don. 12 cm
nr OBI 4233854

18,99 szt.

15,))szt.

różne kolory

opak. 6 szt.

Niecierpek nowogwinejski – Impatiens  
obficie kwitnąca roślina (do przymrozków), 

polecana do uprawy w pojemnikach oraz na rabatach, 
stanowisko półsłoneczne, wskazane systematyczne 

podlewanie i nawożenie, w don. 12 cm
nr OBI 5562848

2,9

o

9,99 szt.

8,))szt.od

o
s

c
w

w 
,9
p
1
r 

od

Lo
ni
lic
kw
w
2,
op
11
nr

o
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Ogród:  wypoczynek

1499,- kpl.

1299- kpl.

Komplet mebli Burnley
technorattan, stelaż aluminiowy, 
stolik kawowy z blatem szklanym 
o śr. 54 cm, 2 fotele 
z poduszkami w kolorze kremowym
np. nr OBI 5529557 

Krzesło Wolf
drewno eukaliptusowe, stelaż aluminiowy  
199,- szt.  249,- szt. 
nr OBI 5369822

Stół Vasto
drewno eukaliptusowe, stelaż aluminiowy, 
wym. 159 x 97 x 75 cm 579,- szt.  599,- szt. 
nr OBI 5369889

249,- szt.

199- szt.od

69,99 szt.

59,))szt.od

Krzesło
drewno akacjowe
59,99 szt.  69,99 szt.
nr OBI 5529508

Stół
drewno akacjowe, prostokątny, 
składany, wym. 60 x 90 cm
139,- szt.  159,- szt. 
wym. 140 x 70 cm 
179,- szt.  199,- szt.
nr OBI 5529607, 5529771

20 x 64,95*

20 x 0%

Ra
ta

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

149,- szt.

129-szt.

Krzesło Greenville
drewno eukaliptusowe,
składane
nr OBI 5529441

Wycieraczka  
drewno eukaliptusowe 
z metalem 
półokrągła lub prostokątna
np. nr OBI 5369194

119,- szt.

99,))szt.

drewno akacjowe
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349,- kpl.

299-kpl.

Komplet mebli balkonowych Mesh
metalowy stolik, wym. 60 x 60 x 71 cm, dwa krzesła
nr OBI 5369319

Fotel aluminiowo-tekstylny
pozycyjny
nr OBI 5090337

o-tekstylny

139,- szt.

129-szt.

Huśtawka Georgetown
3-osobowa, wym. 120 x 194 x 167 cm, z poduszkami, 
daszek i siedzisko poliestrowe, czerwono-różowe pasy
nr OBI 5220629

479,- szt.

399,-szt.

259,- szt.

Krzesło z poduszką Abaco
technorattan, stelaż 

aluminiowy 
229,- szt.   259,- szt.

nr OBI 5221288 

Fotel Abaco
technorattan, pozycyjny 

229,- szt.   259,- szt.
nr OBI 5221072

Stół Abaco
technorattan, stelaż 

aluminiowy, rattanowy blat 
pokryty szkłem o gr. 5 mm,  

wym. 150 x 96 x 74 cm 
749,- szt.   799,- szt.

nr OBI 5221452

Fotel Floc Plus 
z podnóżkiem, 7-pozycyjny, składany, poduszka gr. 8 cm, 
różne wzory poduszek 
nr OBI 5247598

ycyjny składany poduszka gr 8 cm

99,99 szt.

79,))szt.

20 x 19,95*

20 x 0%

Ra
ta

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

3-osobowa

229-szt.od

różne wzory poduszek

pozycyjny
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Grill Roma
betonowy, ruszt chromowany,
wym. 176 x 75 x 89 cm,
wym. paleniska 40 x 52,5 cm,
waga 275 kg,
do samodzielnego montażu
nr OBI 5400866

579- szt.

599,- szt.
20 x 28,95*

20 x 0%

Ra
ta

Grill Pic Nic
prostokątny, składany 
do formy walizki, 
wym. rusztu 36 x 36 cm, 
różne kolory
nr OBI 5553656

59,99 szt.

54,))szt.

     grill betonowy malowany

Grill Andaluzja
okrągły, ruchomy, dolna półka, 
śr. 52 cm
nr OBI 2434876

89,99 szt.

79,))szt.

Grill Tikal
żeliwny, 
wym. rusztu 50 x 33 cm
nr OBI 5553680

199,- szt.

169- szt.

Grill Capri
palenisko żeliwne, 
owalny, ruchomy, dolna 
i przednia półka, koszyk
 na przyprawy i butelki, 
wym. rusztu 50 x 33 cm
nr OBI 5248075

399,- szt.

369-szt.

Grill Deluxe
okrągły, z pokrywą,
ruchomy, śr. 56 cm,
wys. grillowania 77 cm
nr OBI 5221312

299,- szt.

249- szt. G
p
o
i
 
w
n

3

szt.

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

20 x 18,45*

20 x 0%

Ra
ta

palenisko żeliwne

popielnik

bardzo duży

Grill Compact Kettle
okrągły, z pokrywą, 
ruchomy, śr. 47 cm
nr OBI 5260450

399,- szt.

379- szt.

grill gazowy

ttle

szt.

duży

20 x 18,95*

20 x 0%

Ra
ta

olna

zt.

a półka,

499,- szt.

469-szt.

20 x 23,45*

20 x 0%

Ra
ta

Grill Algarve 
drewno egzotyczne, 
boczne półki, półka dolna, 
wielopoziomowy, 
wym. 62 x 46 cm
nr OBI 5553664

zowy

6 cm
64

Grill Expert 2 Super
gazowy, pokrywa z termometrem, moc 7 kW, podwójny palnik, 
zapalnik piezoelektryczny, 2 składane półki, tekstylny parawan
nr OBI 5403712

699,- szt.

649-szt.

20 x 32,45*

20 x 0%

Ra
ta
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 na wybrane: trawy, podłoża, nawozy

opak.

9,))opak.

Nawóz do iglaków
działa 100 dni, poj. 5 kg
nr OBI 4369245 
Nawóz do róż i kwiatów
poj. 5 kg   64,99 opak.  69,99 opak.
nr OBI  5265558

Kora ogrodnicza
poj. 80 l, mielona, 
do ściółkowania 
roślin ogrodowych, 
np. iglaków, 
wrzosowatych, 
hortensji
nr OBI 5263983

12,99 opak.

11,))opak.

polecana do ściółkowania

Podłoże do 
iglaków
poj. 50 l
nr OBI 3720935

11,99 opak.

8,))opak.

82,99 opak.

74,))opak.

9,5 kg

14,99 opak.

Trawa 
uniwersalna
poj. 9,5 kg
nr OBI 5377502

59,))opak.

89,99 opak.

8,99 opak.

50 l

50 l

4,5 kg

Trawa 
uniwersalna
poj. 4,5 kg
nr OBI 5377494

31,))opak.

45,99 opak.

Trawa 
z antymchem
poj. 0,5 kg
nr OBI 5401724

6,))opak.

9,99 opak.

Nawóz do traw Grassofosca 2,5 kg
zawiera azot, magnez i wapń w formach przyswajalnych dla 
traw, nawóz jest rozpuszczalny w wodzie, a jednorodność 
granulek pozwala na łatwy i równomierny jego wysiew
wiadro 5 kg     19,99 opak.  29,99 opak.
wiadro 10 kg   34,99 opak.  49,99 opak.
np. nr OBI 5542022

5,))
Podłoże do 
trawników
poj. 50 l
nr OBI 5542014

Trawa 
uniwersalna
poj. 0,9 kg
nr OBI 5467378

8,99 opak.

6,")opak.

9 opak.

2,5 kg

opak.
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*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

moc 2 KM

z kierownicą

Zestaw wózek yellow
w skład zestawu wchodzą: 
wózek na wąż, wąż yellow 
1/2” 25 m, 4 złączki oraz 
zestaw przyłączeniowy
nr OBI 5539937

129,- szt.

99,))szt.

Pompa głębinowa 
CMI 280
moc 280 W
nr OBI 5517925

129,- szt.

99,))szt.

**
m

oc
 p

rz
yb

liż
on

a 
os

ią
ga

na
 w

 w
ar

un
ka

ch
 la

bo
ra

to
ry

jn
yc

h

349,-szt.

399,- szt.

Kosa spalinowa
moc 2 KM, szer. robocza 41 cm

nr OBI 5533666

Pompa ogrodowa CMI 800
moc 800 W
nr OBI 5517917

169,- szt.

149,-szt.

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opc

m
oc

 p
rz

yb
liż

on
a 

os
ią

ga
na

 w
 w

ar
un

ka
ch

 la
bo

ra
to

ry
jn

yc
h

Kosiarka elektryczna  
Rotak 32
moc 1200 W, poj. kosza 31 l,  
szer. koszenia 32 cm
nr OBI 5355060

399,- szt.

369,-szt.

Elekt

w
ą

w

P
C
m
n

1

Elek

w
ą: 

w 

moc 280 W moc 800 W

moc 1200 W

32 cm

Kosiarka spalinowa  
395 PB
moc 3,5 KM**,  
poj. kosza 40 l,  
szer. koszenia 39 cm 
nr OBI 5239751

599,- szt.

579,- szt.

nowa 

m 

szt.

wyprodukowano w UE

moc 3,5 KM

20 x 17,45*

20 x 0%

Ra
ta

20 x 18,45*

20 x 0%

Ra
ta

20 x 28,95*

20 x 0%

Ra
ta

wyprodukowano w Polsce

39 cm

Podkaszarka EasyCut 
moc 480 W, szer. robocza 25 cm
nr OBI 5242789

239,- szt.

199,-szt.

moc 480 W

zapasowa szpulka w kpl.

Podkaszarka elektryczna CMI 250
moc 250 W, szer. robocza 24 cm
nr OBI 5353388

Podkaszarka elektryczna CMI 350
moc 350 W, szer. robocza 25 cm
59,99 szt.   69,99 szt.
nr OBI 5353313

54,99 szt.

49,))szt.od

moc 250 W

Kosiarka  
elektryczna  
Flora KE 1001
moc 1000 W,   
poj. kosza 35 l,  
szer. koszenia 31 cm
nr OBI 5440391

169,- szt.

149,-szt.

moc 1000 W

31 cm

o
o
O

o
o
9,

4,

d

mo

nr n

01

31 c

 W

Po
mo
nr 

Po
mo
59

54

od

m

cm

szt......

W

elektryc

W, poj. kos
nia 32 cm

060

00 W

mm2 c322

20 x
%20 x 0%%20 x 0%

Ra
ta

,99 szt.
OBI 53533

9,
O

59
nr 

czna 

sza 31 l,

szt.

mm2 c332

x 18,45*

3131 cm311131 cm31 cm
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Ogród

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

20 x 39,95*

20 x 0%

Ra
ta

20 x 44,95*

20 x 0%

Ra
ta

Rollborder na drucie
5 x 20 x 150 cm     8,49 szt.   8,99 szt.
nr OBI 5104773

5 x 30 x 150 cm   13,99 szt.   15,99 szt.
nr OBI 5104781

6 x 30 x 200 cm   21,99 szt.   25,99 szt.
nr OBI 5104815

8,99 szt.

8,$)szt.

Domek narzędziowy Frankfurt
z podłogą i papą dachową, wym. 180 x 145 x 210 cm
899,- szt.   999,- szt.
nr OBI 5105473

wym. 180 x 180 x 210 cm   999,- szt.   1149,- szt.
nr OBI 5236567

999,- szt.

899,-szt.

Wieża z huśtawką pojedynczą
wym. 440 x 190 x 290 cm, z piaskownicą i sznurem
799,- szt.   899,- szt.
nr OBI 5105580

Wieża z huśtawką podwójną i drabinką
wym. 560 x 190 x 290 cm, z piaskownicą i sznurem
999,- szt.   1249,- szt.
nr OBI 5236575

Zjeżdżalnia niebieska
dł. 290 cm  329,- szt.   379,- szt.
nr OBI 5105572

799-szt.

899,- szt.

19,99 szt.

Skrzynka drewniana
różne rozmiary, 5 kolorów
np. nr OBI 3862075

od

Płot lamelowy
rama 1,8 x 4,5 cm, lamele  
0,4 x 5,5 cm,
wym. 180 x 180 cm
nr OBI 5447016

Kotwa stalowa
wym. 71 x 71 x 750 mm, ocynk
11,99 szt.   12,99 szt.
nr OBI 5278197

Kantówka
wym. 7 x 7 x 180 cm
12,99 szt.   14,99 szt.
nr OBI 5104864

34,99 szt.

32,))szt.

129,- szt.

99,))szt.

od

16,))szt.od

Pergola łukowa
wym. 160 x 72 x 210 cm
99,99 szt.   129,- szt.
nr OBI 5386198

31,99 opak.

24,))opak.od

Drewnochron Extra 5,5 l
głęboko penetrujący, zabezpiecza przed sinizną, grzybami, 
promieniami UV, wyd. 12 m2/l, bezbarwny, dostępny w 10 kolorach 
poj. 5,5 l kolorowy   74,99 opak.  79,99 opak.
poj. 11 l bezbarwny   129,- opak.   135,- opak.
poj. 11 l kolorowy    139,- opak.   149,- opak.
np. nr OBI 4787297

69,99 opak.

64,))opak.od

Sadolin Extra 2,5 l
lakierobejca zewnętrzna do drewna, zabezpiecza przed 
wilgocią, grzybami, promieniami UV, zachowuje  
rysunek drewna, 13 kolorów, wyd. do 10 m2/l, 
poj. 5 l   185,- opak.  189,- opak.  
nr OBI 5579115

LuxDecor 3 l
impregnat zabezpiecza drewno przed wilgocią, grzybami, 
promieniami UV, głęboko penetruje, zewnętrzno-wewnętrzny, 
11 kolorów, wyd. 12 m2/l, niektóre kolory + 10% GRATIS
poj. 5 l   34,99 opak.  39,99 opak. + 10% GRATIS
poj. 10 l   59,99 opak.  72,99 opak. + 10% GRATIS
np. nr OBI 5255070

k.

D
gł

6

o

rewno przed wilgocią grzybami

180 cm

1
8

0
 c

m

l
ecza przed sinizną, grzybami, 

a do drewna zabezpiecza przed

115,- opak.

109-opak.od
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Oświet lenie ogrodowe
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Lampa owadobójcza
moc 4 W, napięcie 230 V
nr OBI 5615687

25,99 szt.

19,))szt.
Lampowentylator
4 x 60 W, E27, 3 prędkości, rozpiętość łopatek 132 cm, 
dostępny również w kolorze złotym
nr OBI 5598115

199,- szt.

169,-szt.

Lampy solarne
różne wzory i rozmiary
np. nr OBI 5415906

Lampa solarna
1 dioda LED
14,99 szt.   19,99 szt.
Oprawa najazdowa
9 LED 0,6 W 
44,99 szt.   52,99 szt.
np. nr OBI 5244587

19,99 szt.

14,))szt.

13,))          szt.od

14,99 szt.

1

o

14

199,- szt.

2

33

4

1

3

4

5

6

7

8

2

Kinkiet Cygaro
1 x 40 W, E27
13,99 szt.   14,99 szt.

Kinkiet Florencja
1 x 60 W, E27, IP 33  
24,99 szt.   29,99 szt.

Kinkiet Wenecja 
1 x 60 W, E27, IP 33
39,99 szt.   45,99 szt.

Kinkiet Roof
1 x 50 W, GU10, IP 44
39,99 szt.   49,99 szt.

          np. nr OBI 5244538

Kinkiet White
1 x 60 W, E27
49,99 szt.   59,99 szt.

Kinkiet Sabrina
1 x 60 W, E27
74,99 szt.   89,99 szt.

Kinkiet Modern
1 x 60 W, E27, IP44
34,99 szt.   39,99 szt.

Kinkiet Pat
1 x 60 W, E27
39,99 szt.   49,99 szt.

15,99 szt.

12,))szt.

Świetlówka 
energooszczędna
11W, E14, E27
18W, 23W, E27
np. nr OBI 5617907

17,99 szt.

14,))szt.od

7

8

6

5
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*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.pcji promocyjnej wynosi  0%.p j p yj j yji j j i

D= 0,040 W/mK

oszczędność kosztów 
ogrzewania

Klimatyzator przenośny
9000 BTU z pilotem
nr OBI 5579487

899,- szt.

849,-szt.

8,))m2

11,49 m2 

nie wymaga fugowania

Klimatyzator Split
9000 BTU, z szybkozłączem, 
do samodzielnego montażu
1399,- szt.   1499,- szt.
12000 BTU
1499,- szt.   1599,- szt.
np. nr OBI 5579511

1499,- szt.

od 1399,-szt.

Kamień dekoracyjny Lascar 2
do wnętrz, opak. 0,65 m2

cena 1 m2 = 76,91 m2  89,21 m2

nr OBI 5446190

57,99 opak.

49,))opak.

Siatka z włókna 
szklanego
podtynkowa, 145 g,  
1 x 50 m
nr OBI 5602438

1,99 m2

1,&)m2

20 x 42,45*

20 x 0%

Ra
ta

20 x 69,95*

20 x 0%

Ra
ta

klasa energetyczna A

Płyta Gutta Do-It
barwiona w masie,
wym. 2000 x 870 mm, 
kolor czerwony   28,99 szt.   29,99 szt.
kolor brązowy      29,79 szt.   29,99 szt.
np. nr OBI 2433316

29,99 szt.

od 28,))szt.

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opc

22,99 m2

21,))m2

Gont Karpiówka
brązowy, czerwony, zielony, 
opak. 3 m2   65,97 opak.   68,97 opak.
np. nr OBI 5011325

11,90 m2

10,))m2

Klej do styropianu
Atlas Extra 25 kg
14,99 szt.   16,99 szt.
nr OBI 5441738

Klej do siatki
Atlas Extra 25 kg
17,99 szt.   19,99 szt.
nr OBI 5441746

16,99 szt.

14,))szt.od

Styropian EPS 044
gr. 12 cm, sprzedaż w paczkach 3 m2,

opak. 3 m2 = 32,97    35,70
nr OBI 5583885

Wełna szklana Pink
izolacja cieplna i akustyczna 
dachów, poddaszy i stropów,

gr. 150 mm, rolka 7,8 m2 

70,12 rolka   89,62 rolka
gr. 100 mm, rolka 12 m2

 83,88 rolka   99,48 rolka
gr. 50 mm, rolka 24 m2

 83,76 rolka   95,76 rolka
(sprzedaż w rolkach)

np. nr OBI 5455621
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Ar t .  sanitarne

seria baterii Kamo

Zestaw Saturn
szafka + umywalka, 
szer. 50 cm, kolor venge
nr OBI 5443411

(cena nie obejmuje baterii)

179,- kpl.

139- kpl.

kpl. szafka + umywalka

20 x 27,45*

20 x 0%

Ra
ta

599,- szt.

549-szt.

Bateria umywalkowa
chrom
33,99 szt.  39,99 szt.
np. nr OBI 5351762
Bateria natryskowa
bez zestawu natryskowego
64,99 szt.  69,99 szt. 
np. nr OBI 5551262
Bateria wannowa
 bez zestawu natryskowego
69,99 szt.  79,99 szt.
np. nr OBI 5551254

39,99 szt.

33,))szt.

Szafka pod zlewozmywak
wym. 80 x 50 cm, 
kolor biały lub calvados
np. nr OBI 5565817

119,- szt.

99,))szt.

Zlewozmywak
wym. 80 x 60 cm, 2-komorowy, 
nakładany, struktura lnu
nr OBI 5393731

Stal gładka   99,99 szt.  115,- szt.
nr OBI 5393780

209,- szt.

169,-szt.

stal nierdzewna

struktura lnu

899,- kpl.

249,- szt.

189-szt.

Okap
mix, 50 i 60 cm, biały
189,- szt.  249,- szt.
np. nr OBI 5464474

mix, turbo 50 i 60 cm, inox
239,- szt.  329,- szt.
np. nr OBI 5451646

gr. akrylu 4,5 mm

produkt polski

10 lat gwarancji

399,- szt.

299,-szt.

Wanna akrylowa Milano
asymetryczna, prawa/lewa, 
wym. 140 x 90 cm
np. nr OBI 5200803

WC kompakt Laguna
3/6 l, (bez deski)
nr OBI 3683562

189,- szt.

179-szt.

produkt polski

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

o

go

amomo

przycisk chrom

deska antybakteryjna

Zestaw podtynkowy 
Geberit
do zabudowy lekkiej, 
w kpl.: przycisk 
dwudzielny chrom, stelaż, 
muszla podwieszana 
Inker, antybakteryjna,
twarda deska sedesowa
nr OBI 5242656

739,-kpl.

20 x 36,95*

20 x 0%

Ra
ta

Kabina prysznicowa Selva
wym. 80 x 80 cm, z płytkim brodzikiem, 

profile chrom, wym.  90 x 90 cm
599,- szt.  639,- szt.

nr OBI 5518295
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Płytki ścienne 
Amaro
wym. 25 x 40 cm
Płytki podłogowe
wym. 33,3 x 33,3 cm
26,99 m2  29,99 m2

np. nr OBI 5391065

27,99 m2

24,))m2

ne 

m
gowe
,3 cm

99 m2

65

m2

Płytki ścienne 
Violetia
wym. 22,3 x 44,8 cm
Gres szkliwiony
wym. 33,3 x 33,3 cm 
39,99 m2  42,99 m2

np. nr OBI 5438056

47,99 m2

42,))m2

cm
ny
cm
m2

m

Gres szkliwiony 
Cosmo
wym. 29,7 x 29,7 cm
np. nr OBI 5228648

25,99 m2

19,))m2

Gres szkliwiony 
Natura
wym. 33,3 x 33,3 cm,
IV kl. ścieralności
np. nr OBI 5002969

29,99 m2

27,))m2

struktura drewna

Gres szkliwiony 
Ginger
wym.  40 x 40 cm
np. nr OBI 5470901

37,99 m2

32,))m2

Płytki ścienne Samaria
wym. 20 x 25 cm
Płytki podłogowe
wym. 30 x 30 cm
21,99 m2  24,99 m2

np. nr OBI 4635793

22,99 m2

19,))m2

Sama

we

m2

aria

Gres szkliwiony 
Gredos
wym. 32,6 x 32,6 cm
np. nr OBI 5568068

19,99 m2

16,))m2

34,99 m2

Płytki ścienne 
Iryda
wym. 25 x 40 cm
Gres szkliwiony
wym. 40 x 40 cm
35,99 m2  37,99 m2

nr OBI 5573399

32,))m2

e

2

P
V
w
G
w
3
np

nne

cm
ony
cm
,99 
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y

m2

p O 5 38056 np

Gr
Na
wy
IV 
np

29

Gr
Gi
wy
np

37,

nr OBI 5573399 p

44,))m2

49,99 m2

Gres szkliwiony 
Santa Caterina
wym. 50 x 50 cm
nr OBI 5370713

wym. 50 x 50 cm
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Emakol 0,9 l 
uniwersalna emalia ftalowa, do drewna i metalu, 
do wnętrz i na zewnątrz, biała, wydajność 16 m2/l, 
dostępna także w 24 kolorach
17,99 opak.  19,99 opak.
np. nr OBI 5405287

16,99 opak.

14,))opak.

5 lat ochrony

Cieszynka Klasyczna 10 l
farba akrylowa do ścian i sufitów, dobrze kryjąca,
śnieżnobiała, wyd. 9 m2/l
nr OBI 5118070

29,99 opak.

27,))opak.

LuxDecor Fasada 10 l 
akrylowa farba fasadowa, odporna na czynniki 
atmosferyczne, biała, wydajność 10 m2/l, 
poj. 5 l   32,99 opak.  36,99 opak.  
dostępna także w 4 kolorach
np. nr OBI 5294608

farba fasadowa

59,99 opak.

54,))opak.

emulsja lateksowa

Pory Roku 2,5 l 
farba lateksowa, odporna na zmywanie, 30 kolorów,
wyd. 10 m2/l, poj. 5 l   74,99 opak.  77,99 opak.
np. nr OBI 4620290

41,99 opak.

39,))opak.

odporna na szorowanie

Akrylit W 2,5 l
farba akrylowa do wnętrz, zmywalna, 
odporna na szorowanie, 40 kolorów, wyd. 14 m2/l, 
poj. 5 l   74,99 opak.  79,99 opak. 
np. nr OBI 5413315

44,99 opak.

41,))opak.

ętrz zmywalna

Eko Śnieżka 10 l
farba akrylowa do ścian i sufitów, hipoalergiczna,  
dobrze kryjąca, biała, wyd. do 13 m2/l
nr OBI 4979118

odporna na ścieranie

57,99 opak.

54,))opak.

Emulsja kolorowa Magnat 2,5 l
1-warstwowa lateksowa farba do wnętrz, odporna na 
szorowanie, świetne krycie, matowa, 40 kolorów, wyd. do 14 m2/l
nr OBI 5283239

Oferta nie dotyczy Gdyni, Jabłonnej i Słupska.

67,99 opak.

59,))opak.

Super Akryl 10 l
farba akrylowa do ścian i sufitów, odporna na zmywanie, 
biała, wydajność do 14 m2/l
nr OBI 4646006

ryl 10 l

69,99 opak.

64,))opak.

odporna na zmywanie

kkk.

49,))opak.

59,99 opak.

Primacol decorative 
Piasek Pustyni, Baranek, Raufaza, 
Toccare 5 l
farba strukturalna do dekoracji ścian, biała, 
możliwość uzyskania wielu efektów w połączeniu 
z bejcami, werniksami, dostępna również 
w 10 kolorach
59,99 opak.   69,99 opak.
poj. 10 l
od 89,99 opak.   99,99 opak.
np. nr OBI 5572755

wna i metalu
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Drzwi ,  podłogi

Skrzydło drzwiowe Century**
wewnętrzne, szer. 70 i 80 cm, l/p, kolor akacja, 

dostępne pełne, pokojowe i łazienkowe
np. nr OBI 5536065

229,- szt.

199-szt.

239,- szt.

229-szt.

Skrzydło drzwiowe Metro**
wewnętrzne,  

kolor limba ciemna, szer. 70 i 80 l/p,   
pełne   169,- szt.  189,- szt. 

 pokojowe i łazienkowe   269,- szt.  299,- szt.  
np. nr OBI 5424510

Drzwi stalowe 
uniwersalne, szer. 80 cm, l/p, 
malowane proszkowo, 
kolor biały, w kpl. klamka, 
zamek, uszczelki,
szer. 90 cm
349,- szt.  369,- szt.
np. nr OBI 4339891

wypełnienie plaster miodu

329,- szt.

Panele podłogowe 
gr. 7 mm, kl. AC 3, 
opak. 2,47 m2, 
dekor dąb francuski
16,99 m2  19,99 m2 
dekor dąb kalabria
17,99 m2  19,99 m2 
nr OBI 5583679,

5583687

19,99 m2

16,))m2od

Deska parkietowa
bambus prasowany, 
wym. 14 x 96 x 915 mm, 
opak. 2,108 m2,  
jasny
99,99 m2  129,- m2

ciemny
109,- m2  129,- m2

nr OBI 5208004, 5207998

129,- m2

99,))m2od

Deska podłogowa 
dąb, trójwarstwowa, 
lakierowana,
wym. 10 x 207 x 1092 mm, 
opak. 2,03 m2 

nr OBI 5211503

69,99 m2

64,))m2

Dostępne inne kolory z oferty promocyjnej drzwi wewnętrznych na zamówienie Klienta.
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189,- szt.

169-szt.od

Schody Standard
wym. 120 x 70 cm, klapa 
warstwowo ocieplona,
wykończona na kolor szary, 
stopnica drewniana
nr OBI 5155932

Drzwi zewnętrzne
stalowe, szer. 97 cm, l/p, kolor złoty dąb,  

skrzydło i futryna w okleinie drewnopodobnej PCV,  
wypełnienie pianka poliuretanowa, w kpl. klamka,  

2 zamki, próg ze stali nierdzewnej
pełne   599,- szt.   699,- szt.

przeszklone   799,- szt.   999,- szt. 
np. nr OBI 5496328

Siatka przeciw owadom
wym. 2 x 65 x 220 cm, kolor biały i czarny

13,99 kpl.   18,99 kpl.
np. nr OBI 5004007

20 x 29,95*

20 x 0%

Ra
ta

Skrzydło drzwiowe**
wewnętrzne, szer. 70 i 80 cm, l/p, orzech, 

dostępne pełne, łazienkowe i pokojowe 
np. nr OBI 5569686

20 x 22,45*

20 x 0%

Ra
ta

*Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej wynosi  0%.

299-szt.od

499,- szt.

449-szt.

599-szt.

699,- szt.

od

4
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 BEZPŁATNY DOJAZD AUTOBUSEM DO MARKETÓW:

W GDAŃSKU I WROCŁAWIU

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 1000 ZŁ

- TRANSPORT GRATIS!*
* o szczegóły pytaj w markecie

* Szczegóły w Punkcie Kredytowym.

*0% oprocentowania, 0% prowizji, 0% wpłaty własnej dla kredytu zaciągniętego w opcji promocyjnej. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla umowy kredytu odnawialnego w karcie kredytowej dla kwoty kredytu 8 000 zł 

spłacanych w ratach miesięcznych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych wynosi 23,48%. Szczegóły oraz zasady promocji określone zostały w regulaminie „Kredyt 20x0%”, który dostępny jest w Punkcie Kredytowym oraz na stronie www.sygmabank.pl.”

10 lat gwarancji

Grzejniki stalowe typ 22
wym. 60 x 60 cm, moc 1052 W, w kpl. korek, 

odpowietrznik, uchwyty, dostępne różne wymiary
np. nr OBI 4203956

145-szt.od

moc od 1052 W
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Gres tarasowy Tempo
wym. 32,6 x 32,6 cm,
IV klasa ścieralności
nr OBI 5429584

19,))m2

25,99 m2

Adresy, numery telefonów i godziny otwarcia sklepów znajdują się na: www.obi.pl

69,))szt.

89,99 szt.

Grill okrągły
z pokrywą, ruchomy, śr. 43 cm, wys. grillowania 58 cm
nr OBI 4704128

Kabina prysznicowo-masażowa Roma 
z brodzikiem
wym. 90 x 90 cm, profile aluminiowe satynowe, 
deszczownia, 6 dysz masażowych,  
zestaw natryskowy, półka, lustro 
nr OBI 5480710

999,- szt.
149,- szt.

899-szt.

profile satynowe

brodzik w kpl.

20 x 44,95*

20 x 0%

Ra
ta

grill z pokrywą


