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Ogród to słowo, które dla każdego ma inną wartość i funkcję. Wypoczynek wśród natury, 
uprawa własnego ogródka, miejsce na spotkania z przyjaciółmi, przestrzeń dla najmłodszych 
to tylko część jego możliwości. Jedno jest pewne – ta niewielka czasem przestrzeń niesie za 
sobą ogromny potencjał, który możemy wykorzystać, aranżując go według swoich potrzeb.

Razem z naszymi ambasadorkami, architektkami krajobrazu, Izą Szarmach i Olgą Piórkowską, 
podpowiemy Ci, jak zaprojektować i maksymalnie wykorzystać przestrzeń, żeby w 100% speł-
niała Twoje oczekiwania. Doradzimy, jakie produkty dobrać i jak wykorzystać ich potencjał, by 
stworzyć kompletny i funkcjonalny ogród. Wypoczywaj, bądź aktywny, spotykaj się z bliskimi, 

pielęgnuj swoje pasje. Jednym słowem korzystaj z zielonej przestrzeni przez cały rok. 

ZIELONA OAZA 
WIELU MOŻLIWOŚCI
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Ulubione miejsce do relaksu nie musi leżeć setki 
kilometrów od domu. Podczas gdy latem tęsknimy 
za podróżami do dalekich ciepłych krajów i egzo-
tycznych krain, okazuje się, że nasza oaza spokoju 
może znajdować się dwa kroki od domu. Przestrzeń 
sprzyjającą wypoczynkowi możemy zaaranżować 
w przydomowym ogrodzie lub na balkonie, ciesząc 
się jej obecnością każdego dnia o dowolnej porze, 
kiedy najdzie nas ochota. Czasem wystarczy wygod-
na kanapa, bujany fotel, miękka poducha, sąsiedz-
two natury i odrobina słońca, byś poczuł się jak na 
wymarzonych wakacjach.

DLA MIŁOŚNIKÓW
wypoczynku
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PRZERWA
na relaks

W aranżacji użyto:
1. Komplet narożny Prague akacja, 2-częściowy narożnik + stolik, poduchy w komplecie 3479,- kpl. nr OBI 6777288. Dostępny od 6 maja. Cena nie 
obejmuje kolorowych poduszek dekoracyjnych. 2. Płyta betonowa deska Rustik kolor jasny brąz, wym. 67 x 22,5 x 4 cm 26,99 szt. cena za 1 m2 = 
178,74 nr OBI 6645931 3. Płot drewniany York kolor szary, wym. 180 x 180 cm 349,- szt. nr OBI 6646244 4. Świeca Rustic różowa z efektem szałwii 
różne wymiary • wys. 13 cm 20,99 szt. • wys. 19 cm 26,99 szt. nr OBI 6866131, 6866164 5. Girlanda ogrodowa Party F 169,- szt. nr OBI 2861524
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135,-opak.

Impregnat Sadolin  
Classic 4,5 l 
7 lat ochrony, kolor palisander, 
cena za 1 l = 30,- 
nr OBI 3307121

Przygotuj swoje miejsce do 
wypoczynku. Mając wygodny 
narożnik z mięk kimi podu-
chami, możesz dopasować 
do niego kolorystycznie inne 
elementy przestrzeni. Jasny 
drewniany płot zyska nowe 
oblicze, gdy przemalujesz go 
na ciemny kolor. Nie zapo-
mnij użyć impregnatu, który 
ochroni ogrodzenie przed 
czynnikami atmosferycznymi.

W aranżacji użyto:
1. Poduszka Cebu kolor czarno-zielony, wym. 45 x 45 cm 39,99 szt. nr OBI 6733232 2. Poduszka dekoracyjna* 
kolor ciemnoróżowy, wym. 40 x 40 cm 25,99 szt. nr OBI 6608293 *Dostępna w wybranych sklepach. 3. Poduszka 
Plisa kolor niebieski, wym. 45 x 45 cm 45,99 szt. nr OBI 6757827 4. Poduszka Maroko kolor merlot, wym. 45 x 45 cm 
34,99 szt. nr OBI 6594675 5. Poduszka Maroko kolor musztardowy, wym. 45 x 45 cm 39,99 szt. nr OBI 6740401

NADAJ KOLOR 
przestrzeni

3

4-5
KOMPLET DLA

OSÓB

DOBIERZ
komfortowe 
poduchy 
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stylowe produkty
DOPASUJ 
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W aranżacji użyto:
1. Siedzisko Valentina kolory: żółty, ceglany, wym. 40 x 40 x 5 cm 39,99 szt. np. nr OBI 6630339 2. Trawa pampasowa Plume wys. ok. 
90 cm, 12-14 szt. 61,99 opak. nr OBI 6652671 3. Dzwoneczki wiatrowe Coco wym. 13 x 45 cm 35,99 szt. nr OBI 6883813 4. Osłonka 
Derma na pasku 49,99 szt. nr OBI 6857601 5. Trawa Black wys. 98 cm 41,99 szt. nr OBI 6809529 6. Kosz Taro ⌀ 30 cm 99,99 szt. 
nr OBI 6798235 7. Puf Terra jutowy wym. 40 x 40 cm 299,- szt. nr OBI 6742126 8. Osłonka Alpaka ceramiczna wym. 32,5 x 25,5 cm 
119,- szt. nr OBI 6798904 9. Lampion Hiacynt naturalny wym. 22 x 45 cm 75,99 szt. nr OBI 6883854 10. Dywan Terra wym. 60 x 120 cm 
119,- szt. nr OBI 6742134

W aranżacji użyto: 
1. Zestaw Morenci, akacja
• fotel narożny, poduchy w komplecie 1749,- szt. nr OBI 6775837
• fotel, poduchy w komplecie 1299,- szt. nr OBI 6775845
• otomana, poducha w komplecie 979,- szt. nr OBI 6775829
• stolik, wym. 80 x 80 x 25 cm 659,- szt. nr OBI 6775852
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej. Dostępne w wybranych sklepach.  
Wymiary dostępne na obi.pl.
2. Łańcuch solarny Słoiki korek, dł. 3,8 m, 30 x LED 64,99 szt. nr OBI 6807945
3. Kamień betonowy Logan beige do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,56 m2
69,99 opak. cena za 1 m2 = 124,99 nr OBI 6835904
4. Lampion Optique ⌀ 15 cm 79,99 szt. nr OBI 6857700
5. Kosz Boho ⌀ 25 cm 129,- szt. 6798318
6. Deska tarasowa kompozytowa z fakturą drewna, kolor jasny brąz, wym. 2,2 x 14 x 220 cm
49,99 szt. cena za 1 m2 = 162,31 nr OBI 6460265

MEBLE TARASOWE
dla miłośników sjesty
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Komplet Hillston, stal, technorattan, 
sofa 2-osobowa, 2 fotele, 2 stoliki kawowe,  
poduchy w komplecie, nr OBI 6573349
Cena nie obejmuje kolorowych 
poduszek dekoracyjnych. 
Wymiary dostępne na obi.pl.

2399,-kpl.

W aranżacji użyto: 
1. Fotel Hockinson, stal, technorattan, poduchy w komplecie 1549,- szt. nr OBI 6775944
2.  Sofa Hockinson, stal, technorattan, 2-osobowa, poduchy w komplecie 2599,- szt. nr OBI 6775936. Cena nie obejmuje kolorowych poduszek dekoracyjnych.
3. Stół Hockinson, stal, technorattan, wym. 120 x 60 cm 1249,- szt. nr OBI 6775951
Dostępne w wybranych sklepach od 15 czerwca. Wymiary dostępne na obi.pl.
4. Płyta kwarcyt piaskowo-beżowy, wym. 60 x 60 x 4 cm 44,99 szt., cena za 1 m2 = 124,97 nr OBI 6646111
5. Siedzisko Velvetia, kolor pudrowy róż, wym. 40 x 40 cm 39,99 szt. np. nr OBI 6630396

W aranżacji użyto również: 
1. Kinkiet Ulsa 109,- szt. nr OBI 6704399

1

MEBLE TARASOWE
na popołudnie w słońcu
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W aranżacji użyto również: 
1. Płot drewniany Milano, kolor szary, wym. 180 x 180 cm 379,- szt. nr OBI 6047674

1

2

w roli głównej

MEBLE TARASOWE
z wypoczynkiem

Komplet narożny Jeruk  
akacja, 3-częściowy narożnik + stolik, poduchy w komplecie, nr OBI 6570717  
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.  
Dostępny w wybranych sklepach. Wymiary dostępne na obi.pl.

4799,-kpl.

W aranżacji użyto również: 
1. Deska tarasowa świerk skandynawski  
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm 42,99 szt. cena za 1 m2 = 118,43 nr OBI 6297659
2. Lampion Desert Natural z wkładem szklanym  
• wym. 15 x 14 cm 31,99 szt. 
• wym. 17 x 21 cm 42,99 szt. 
nr OBI 6654768, 6654776

1

Komplet narożny Morenci zielony, akacja,  
3-częściowy narożnik + stolik, poduchy w komplecie, nr OBI 6573331
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej. Dostępny w wybranych sklepach. Wymiary dostępne na obi.pl.

4999,-kpl.

4-5
KOMPLET DLA

OSÓB

4-5
KOMPLET DLA

OSÓB
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Leżanka Acoria Rope
eukaliptus, sznurek  
nr OBI 6570824
Dostępna w wybranych 
sklepach.

529,-szt.

Komplet narożny Dowerin
technorattan, akacja, 2-częściowy narożnik + stolik,  
poduchy w komplecie, nr OBI 6775985 
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.  
Wymiary dostępne na obi.pl.

3899,-kpl.

Komplet Junee, technorattan, akacja, sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik kawowy,  
poduchy w komplecie, nr OBI 6570741. Dostępny w wybranych sklepach.  
Wymiary dostępne na obi.pl.

3299,-kpl.

Komplet modułowy Olea  
technorattan, 2 fotele narożne, 2 pufy, stolik, 
poduchy w komplecie, nr OBI 2846699
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.
Wymiary dostępne na obi.pl.

2999,-kpl.

W aranżacji użyto również: 
1. Kamień betonowy Logan grey, do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,56 m2 69,99 opak. cena za 1 m2 = 124,99 nr OBI 6835896 
2. Trawa pampasowa, wys. 140-160 cm, 3 szt. 71,99 opak. cana za 1 szt. = 24,- nr OBI 6550008
3. Płyta gresowa tarasowa Pietra Serena grey, wym. 60 x 60 x 2 cm 149,- m2 nr OBI 6376818

W aranżacji użyto również: 
1. Cegła betonowa Chicago, do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,54 m2
54,99 opak. cena za 1 m2 = 101,83 nr OBI 6720122
2. Płyta deptakowa piasek pustyni ⌀ 45-60 cm 39,99 szt. nr OBI 5090774
3. Grys bazaltowy szary 20 kg 13,99 opak. cena za 1 kg = 0,70 nr OBI 6858492

2

1

W aranżacji użyto również: 
1. Deska tarasowa kompozytowa z fakturą drewna
dwustronna, kolor biały/dąb, wym. 2,3 x 14,5 x 320 cm 99,99 szt. cena za 1 m2 = 215,50 nr OBI 6855449
2. Poduszka Maroko, kolor musztardowy, wym. 45 x 45 cm 34,99 szt. nr OBI 6594667

MEBLE TARASOWE
w wygodnym stylu
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W aranżacji użyto również: 
1. Kosz Samoa naturalny ⌀ 25 cm 89,99 szt. nr OBI 6798292
2. Donica Etna z ceramiki trawionej, różne wymiary i kolory np. ⌀ 27 cm od 149,- szt. nr OBI 6794390
3. Płyta kwarcyt piaskowo-beżowy, wym. 60 x 60 x 4 cm 44,99 szt. cena za 1 m2 = 124,97 nr OBI 6646111

Komplet Alfenas
akacja, sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik, 
poduchy w komplecie, nr OBI 6570782
Dostępny w wybranych sklepach.
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Wymiary dostępne na obi.pl.

1599,-kpl.

MEBLE TARASOWE
dla amatorów relaksu

1

3
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Fotel wiszący Wilno
stal, poliester, szara poducha w komplecie 
nr OBI 6776165
Dostępny w wybranych sklepach.
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.

2249,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Stolik kawowy Lao technorattan, wym. 79 x 79 x 36 cm  
469,- szt. nr OBI 6652598. Dostępny w wybranych sklepach. 

4
KOMPLET DLA

OSÓB
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Komplet balkonowy Rosario
tworzywo sztuczne, 2 fotele, stolik kawowy, 
poduszki na siedzisko w komplecie
nr OBI 6891733
Cena nie obejmuje  
poduszki dekoracyjnej.
Wymiary dostępne na obi.pl.

499,-kpl.

Komplet Elberton 
stal, eukaliptus, sofa,  
2 fotele, stolik kawowy,  
poduchy w komplecie 
nr OBI 6570774
Dostępny w wybranych sklepach. 
Wymiary dostępne na obi.pl.

1999,-kpl.

MEBLE TARASOWE
stworzone do wypoczynku

Komplet Lonepine
aluminium, eukaliptus, sofa 
3-osobowa, 2 fotele, stolik, 
poduchy w komplecie
nr OBI 6775969
Cena nie obejmuje  
poduszki dekoracyjnej.  
Dostępny od 6 maja.
Wymiary dostępne na obi.pl.

4249,-kpl.

W aranżacji użyto również: 
1. Kamień betonowy Minnesota
do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,43 m2
36,99 opak, cena za 1 m2 = 84,84 
nr OBI 6720080
2. Deska tarasowa świerk skandynawski
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm 42,99 szt.  
cena za 1 m2 = 118,43 nr OBI 6297659

W aranżacji użyto również: 
Poduszka Maroko
kolor zielony, wym. 45 x 45 cm
34,99 szt. nr OBI 6594691

W aranżacji użyto również: Gres szkliwiony Spring
wym. 59,8 x 59,8 cm 64,99 m2 nr OBI 6870984

Komplet Caddoa
technorattan, stal,  
sofa 2-osobowa,  
2 fotele, stolik
nr OBI 6776074
Wymiary dostępne na obi.pl.

1899,-kpl.

Leżak Jaipur
tworzywo sztuczne,  
składany, grafitowy
nr OBI 6472690

329,-szt.
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Komplet mebli Gordonvale
technorattan, sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik,
poduchy w komplecie, nr OBI 6775928
Dostępny w wybranych sklepach.
Wymiary dostępne na obi.pl.

3299,-kpl.

Łóżko ogrodowe z dachem Sunshine
technorattan, poduchy w komplecie, nr OBI 6855472
Dostępne w wybranych sklepach od 16 maja.
Wymiary dostępne na obi.pl.

4699,-szt.

Komplet New Orleans, technorattan, 
sofa 3-osobowa, 2 fotele, stolik, wszystkie poduchy w komplecie 
nr OBI 6031876. Dostępny na zamówienie Klienta od 4 kwietnia.  
Wymiary dostępne na obi.pl.

7999,-kpl.

Fotel z podnóżkiem Pittsfield 
technorattan, poduchy w komplecie 
nr OBI 6570816
Dostępny w wybranych sklepach. 
Wymiary dostępne na obi.pl.

999,-kpl.

MEBLE OGRODOWE
wygoda i elegancja

W aranżacji użyto również: Cegła betonowa Chicago, do wewnątrz  
i na zewnątrz, opak. 0,54 m2 54,99 opak. cena za 1 m2 = 101,83 nr OBI 6720122

W aranżacji użyto również:  
1. Lampion Nord metalowy, wys. 30 cm 149,- szt. nr OBI 6792451
2. Płot drewniany Faro, kolor latte, wym. 180 x 180 cm
479,- szt. nr OBI 6556336

2

1

W aranżacji użyto również: 
Deska tarasowa kompozytowa z fakturą drewna
kolor jasny brąz, wym. 2,2 x 14 x 220 cm
49,99 szt. cena za 1 m2 = 162,31 nr OBI 6460265
Poduszka Chic Obsession, kolor biało-czarny  
wym. 45 x 45 cm 49,99 szt. nr OBI 6776819

Komplet Edna Rope
rama stalowa, linki  
poliestrowe, sofa 2-osobowa,  
2 fotele, stolik kawowy, 
poduchy w komplecie
nr OBI 6570758
Dostępny w wybranych  
sklepach. Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych.
Wymiary dostępne na obi.pl.

2299,-kpl.

5
KOMPLET DLA

OSÓB
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W aranżacji użyto mebli Langdon: 
1. Fotel narożny z prawym podłokietnikiem  
technorattan, poduchy w komplecie 1249,- szt. nr OBI 6575344
2. Fotel narożny z lewym podłokietnikiem  
technorattan, poduchy w komplecie 1249,- szt. nr OBI 6575351
3. Stolik kawowy, technorattan, wym. 80 x 80 cm  
999,- szt. nr OBI 6575385
Dostępne w wybranych sklepach.
Wymiary dostępne na obi.pl.
4. Kratka ogrodowa Lausanna 
kolor szary, wym. 60 x 180 cm 
319,- szt. nr OBI 2811941

W aranżacji użyto również: 
Deska tarasowa kompozytowa z fakturą drewna 
dwustronna, kolor biały/dąb, wym. 2,3 x 14,5 x 320 cm  
99,99 szt. cena za 1 m2 = 215,50 nr OBI 6855449

Meble Stratford Nature: 
1. Fotel z podłokietnikami 
technorattan, poduchy  
w komplecie  
1649,- szt. nr OBI 5711783
2. Fotel narożny 
technorattan, poduchy w komplecie  
1129,- szt. nr OBI 5711619
3. Fotel bez podłokietników 
technorattan, poduchy w komplecie  
999,- szt. nr OBI 5711528
Dostępne w wybranych  
sklepach od 4 kwietnia.
Wymiary dostępne na obi.pl.

W aranżacji użyto mebli  
Stratford Nature Dark: 
1. Fotel Stratford narożny, technorattan,  
poduchy w komplecie 1129,- szt. nr OBI 2508810
2. Fotel Stratford bez podłokietników,  
technorattan, poduchy w komplecie  
999,- szt. nr OBI 2508802
3. Puf Stratford z poduszką, technorattan 
879,- szt. nr OBI 2508836
4. Stolik Stratford z blatem, technorattan 
899,- szt. nr OBI 2508844
Meble dostępne w wybranych  
sklepach od 4 kwietnia.
Wymiary dostępne na obi.pl.
5. Płot drewniany York  
kolor szary, wym. 180 x 180 cm 
349,- szt. nr OBI 6646244 
6. Donica zawieszana York  
kolor szary, wym. 42 x 20 x 22 cm 
99,99 szt. nr OBI 6646269

MEBLE OGRODOWE
na spotkania z naturą

Komplet Trivento, technorattan
sofa 3-osobowa, 2 fotele, stół,  
poduchy w komplecie, nr OBI 2948867
Dostępny w wybranych sklepach.
Wymiary dostępne na obi.pl.

6999,-kpl.

Komplet Vanville, technorattan, sofa  
2-osobowa, 2 fotele, stół, poduchy w komplecie 
nr OBI 6397640. Cena nie obejmuje kolorowej 
poduszki dekoracyjnej. Dostępny w wybranych 
sklepach. Wymiary dostępne na obi.pl.

4199,-kpl.
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Komplet balkonowy Honobia
stal, ceramiczna mozaika, 2 krzesła, stolik  
nr OBI 5711395
Dostępny w wybranych sklepach.
Wymiary dostępne na obi.pl.

599,-kpl.

W aranżacji użyto: 
Krzesło Calandria  
stal, kolor zielony
199,- szt. nr OBI 6776207
Stolik Calandria 
stal, kolor zielony, ⌀ 60 cm
215,- szt. nr OBI 6776249
Dostępne w wybranych  
sklepach od 6 maja.
Wymiary dostępne  
na obi.pl.

W aranżacji użyto: 
1. Fotel Corani czarny
stal, technorattan 219,- szt. nr OBI 6571061
2. Stolik Corani czarny stal, ⌀ 50 cm
115,- szt. nr OBI 6571079
Wymiary dostępne na obi.pl.
3. Osłonka Easter Island ceramiczna 
• ⌀ 12,5 cm 21,99 szt.  
• ⌀ 14,5 cm 26,99 szt.  
nr OBI 6800205, 6800239
4. Donica Buddha cementowa
kolor szary, ⌀ 33 cm  
249,- szt. nr OBI 6793913
5. Kratka ogrodowa Lausanna
kolor szary, wym. 60 x 180 cm
319,- szt. nr OBI 2811941
6. Gres szkliwiony Spring
wym. 59,8 x 59,8 cm 
64,99 m2 nr OBI 6870984

MEBLE BALKONOWE
kompaktowe 
rozwiązania

Komplet balkonowy Montgomery
żelazo, eukaliptus, 2 krzesła, stolik, nr OBI 6570501

Dostępny w wybranych sklepach. Cena nie obejmuje poduszek.  
Wymiary dostępne na obi.pl.

599,-kpl.
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Komplet balkonowy Lavender
żeliwo, 2 krzesła, stolik, nr OBI 6855480
Dostępny w wybranych sklepach. 
Wymiary dostępne na obi.pl.

649,-kpl.

W aranżacji użyto również: Gres szkliwiony Metalika 
kolor szary, wym. 60 x 60 cm 89,99 m2 nr OBI 6648828

2
KOMPLET DLA

OSÓB

2
KOMPLET DLA

OSÓB

2
KOMPLET DLA

OSÓB

25



Fotel Martinique, technorattan,  
poduchy w komplecie, nr OBI 6652606
Dostępny w wybranych sklepach.
Cena nie obejmuje kolorowych poduszek 
dekoracyjnych. Wymiary dostępne na obi.pl.

1999,-szt.

Fotel wiszący Dover
technorattan, antracytowe 
poduchy w komplecie  
nr OBI 6652580
Dostępny w wybranych sklepach.
Cena nie obejmuje poduszek 
dekoracyjnych. Wymiary  
dostępne na obi.pl.

1529,-szt.

Fotel wiszący Andira
stal, poliester, poduchy  
w komplecie, nr OBI 6776140
Dostępny w wybranych sklepach.  
Wymiary dostępne na obi.pl.

999,-szt.

Fotel wiszący Copenhaga
technorattan, poduchy w komplecie 
nr OBI 6855498
Cena nie obejmuje kolorowej 
poduszki dekoracyjnej.  
Wymiary dostępne na obi.pl.

1349,-szt.

FOTELE OGRODOWE
na chwile ze sobą

W aranżacji użyto również: 
1. Kosz Samoa naturalny  
⌀ 35 cm 149,- szt. nr OBI 6798284 
2. Lampion Hiacynt naturalny  
wym. 22 x 45 cm 75,99 szt. nr OBI 6883854
3. Lampion Ari bambusowy naturalny 
wym. 24 x 19 cm 69,99 szt. nr OBI 6883482
4. Płot drewniany Milano
kolor szary, wym. 180 x 180 cm
379,- szt. nr OBI 6047674
5. Deska tarasowa świerk skandynawski 
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm 
42,99 szt. cena za 1 m2 = 118,43
nr OBI 6297659

Fotel wiszący Mia, technorattan,  
poduchy w komplecie, nr OBI 3257631
Cena nie obejmuje jasnej poduszki 
dekoracyjnej. Wymiary dostępne na obi.pl.

1199,-szt.
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W aranżacji użyto również: 
Kostka Finezja wapień  
dewoński, wys. 6 cm 
79,99 m2   
nr OBI 6854822

4
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W aranżacji użyto: 
1. Donica Stripes cementowa, różne kształty i wymiary, np. ⌀ 35 cm 129,- szt. nr OBI 6793871
2. Donica Torino cementowa, różne kształty i wymiary, np. ⌀ 24 cm 129,- szt. nr OBI 6794036
3. Beton architektoniczny Stockholm szary, do wewnątrz i na zewnątrz, wym. 74 x 37 x 1,7 cm, opak. 0,54 m2 59,99 opak. cena za 1 m2 = 111,09 nr OBI 6550552

Donica Głowa Pi kompozytowa
kolory: biały, czarny, ⌀ 33 cm
np. nr OBI 6797948

199,-szt.

W aranżacji użyto: 
1. Donica Wood drewniana  
kwadrat z wkładem, różne wymiary 
• wym. 33 x 33 cm 119,- szt.  
• wym. 33 x 70 cm 209,- szt. 
nr OBI 6575682, 6575690
2. Donica C-cube plastikowa 
kolory: szary, antracyt, różne wymiary, np.  
wym. 30 x 30 cm 99,99 szt. nr OBI 3304615
3. Donica Moai kompozytowa, np. ⌀ 27 cm  
kolor szary 199,- szt. nr OBI 6797997

W aranżacji użyto: Osłonka Gobi Regular  
ceramiczna, różne wymiary i kolory
1. ⌀ 15 cm 31,99 szt.
2. ⌀ 19 cm 69,99 szt.
3. ⌀ 24 cm 99,99 szt.
nr OBI 6800478,  
6800437, 6800395 

Donica Geo cementowa 
różne wymiary
• ⌀ 31,5 cm 149,- szt.
• ⌀ 41,5 cm 259,- szt.
• ⌀ 54 cm 369,- szt.
nr OBI 6575815, 6575823, 6575807

od 149,-szt.
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DONICE
z nutą nowoczesności
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od 84,99 szt.

W aranżacji użyto donic  
z ceramiki trawionej:
1. Venus
• ⌀ 28 cm 159,- szt. nr OBI 6406490
2. Mars
• ⌀ 35 cm 219,- szt. nr OBI 6406516 
3. Belly Moon różne wymiary i kolory
• ⌀ 15,5 cm 86,99 szt. nr OBI 6575930
• ⌀ 36 cm 249,- szt. nr OBI 6575948
4. Natural różne wymiary i kolory
• ⌀ 28 cm 309,- szt. nr OBI 6800619 
• wym. 34 x 47 cm 579,- szt. nr OBI 6800726
5. Lava Moss 
• ⌀ 50 cm 399,- szt. nr OBI 6577076
6. Chioggia 
• ⌀ 21 cm 59,99 szt. nr OBI 6580989

od 49,99 szt.

Donica Sorrento 
z ceramiki szkliwionej 
różne wymiary i kolory
• ⌀ 20 cm 49,99 szt.
• ⌀ 28 cm 89,99 szt.
• ⌀ 36 cm 149,- szt.
nr OBI 6794150,  
6794226, 6794176

34,99 szt.

Osłonka ceramiczna z motywem zwierzęcym 
różne wymiary
• Byczek, wym. 16 x 11 x 12 cm
• Hipcio, wym. 17 x 12,5 x 11 cm
• Dino, wym. 19 x 12,5 x 11 cm
nr OBI 6800155, 6800163, 6800171

W aranżacji użyto osłonek ceramicznych szkliwionych:
1. Shila różne kolory 
• ⌀ 13,5 cm 35,99 szt. nr OBI 6798987, 6798995 
2. Mira różne kolory 
• ⌀ 7 cm 14,99 szt. nr OBI 6798920 
3. Candy na nóżkach, różne wymiary i kolory 
• ⌀ 10 cm 20,99 szt. nr OBI 6799084
• ⌀ 13 cm 34,99 szt. nr OBI 6799126
4. Spryskiwacz metalowy 1 l 42,99 szt. nr OBI 6801260

Donica Głowa 
kompozytowa 
kolor szary,  
wym. 31 x 24 cm 
nr OBI 6581201

129,-szt.

Donica Vulcano  
z ceramiki trawionej
różne wymiary i kolory
• ⌀ 28 cm 349,- szt.
• ⌀ 38 cm 499,- szt.
• ⌀ 46 cm 649,- szt.
nr OBI 6580849, 6580864, 6580880

od 349,-szt.

Donica Etna  
z ceramiki trawionej
różne wymiary i kolory
• ⌀ 27 cm 149,- szt.
• ⌀ 38 cm 299,- szt.
• ⌀ 55 cm 379,- szt.
nr OBI 6794366, 6794382, 6794341

od 149,-szt.

Osłonka Alma 
z ceramiki szkliwionej 
różne wymiary i kolory 
• ⌀ 14 cm 32,99 szt. 
• ⌀ 19 cm 74,99 szt. 
• ⌀ 25 cm 109,- szt. 
np. nr OBI 6800536, 
6800577, 6800585 

od 32,99 szt.

Osłonka Paproć  
z kompozytu
na drewnianych 
nóżkach, różne wymiary 
• ⌀ 24 cm 189,- szt.
• ⌀ 30 cm 259,- szt.
nr OBI 6799142, 6799159

od 189,-szt.
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DONICE
naturalnie 
piękne
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W aranżacji użyto również:
7. Deska tarasowa kompozytowa 
z fakturą drewna 
dwustronna, kolor biały/dąb, 
wym. 2,3 x 14,5 x 320 cm  
99,99 szt. cena za 1 m2 = 215,50  
nr OBI 6855449
8. Cegła gipsowa Oxford
do wewnątrz, kolor biały,  
opak. 0,49 m2 29,99 opak.  
cena za 1 m2 = 61,20
nr OBI 2677342
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od 39,99 szt.

Misa Roma
różne wymiary i kolory
•  Eco plastikowa z dodatkiem do 40% wiórów drewnianych,  

⌀ 29 cm 39,99 szt.
• Recycled plastikowa z recyklingu w 100%, ⌀ 40 cm od 59,99 szt.
nr OBI 6698666, 6866529

W aranżacji użyto osłonek i doniczek  
plastikowych z domieszką do 20% łusek kawy  
i do 40% pyłu drewnianego:
1. Mira Espresso (ciemna) i Latte (jasna), różne wymiary 
• ⌀ 14,5 cm 11,99 szt. 
• ⌀ 19 cm 20,99 szt.
• ⌀ 25 cm 39,99 szt.
nr OBI 6854970, 6855050, 6855100
2. Lilia Latte ⌀ 30 cm 119,- szt. nr OBI 6868749 
3. Magnolia Espresso (ciemna) i Latte (jasna)
• ⌀ 11 cm 5,29 szt. 
• ⌀ 22 cm 20,99 szt. 
• ⌀ 30 cm 49,99 szt. 
nr OBI 6868764, 6868798, 6868889
4. Kostka Finezja wapień dewoński 6 cm 
79,99 m2 nr OBI 6854822
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DONICE
w klimacie eko

W aranżacji użyto  
doniczek Malwa Eco  
plastikowych z domieszką  
do 40% pyłu drewnianego,
różne wymiary:
• ⌀ 19 cm 25,99 szt.
• ⌀ 25 cm 47,99 szt.
nr OBI 6462295, 6462394 
Podest tarasowy akacja 
wym. 30 x 30 x 2,4 cm 
13,99 szt.  
cena za 1 m2 = 155,44
nr OBI 3264199

W aranżacji użyto osłonek Satina Eco  
plastikowych z domieszką do 35% pyłu 
drewnianego, różne wymiary:
• osłonka ⌀ 13 cm 8,49 szt.
• misa ⌀ 30 cm 39,99 szt.
• skrzynka, wym. 27 x 13 cm 19,99 szt.
nr OBI 6868723, 6868673, 6868707 
Otoczak dolomitowy biały 20 kg
39,99 opak. cena za 1 kg = 2,-
nr OBI 6858559

W aranżacji użyto: 
1. Osłonka Magnolia Eco Jumper Recycled  
plastikowa z recyklingu w 100%, różne wymiary  
• ⌀ 22 cm 17,99 szt. • ⌀ 26 cm 26,99 szt. • ⌀ 30 cm 45,99 szt.
nr OBI 6850911, 6850945, 6850994
2. Taca Botanical metalowa, kolor zielony, wym. 20 x 33 cm 27,99 szt. nr OBI 6881700

1

2
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94,99 szt.

Osłonka wisząca 
wypleciona z polyrattanu 
⌀ 29 cm 1. Bahama 2. Chestnut 3. Tami
nr OBI 6798854, 6798847, 6798839 

od 69,99 szt.

Skrzynka balkonowa 
Bahama wypleciona 
z polyrattanu 
różne kolory
• dł. 40 cm 69,99 szt.
• dł. 60 cm 79,99 szt.
np. nr OBI 6581219

od 67,99 szt.

Kosz Boho wyplatany  
z hiacynta wodnego 
•  stojący ⌀ 15 cm 67,99 szt.
• wiszący ⌀ 23 cm 74,99 szt. 
nr OBI 6801013, 6798334

od 47,99 szt.

1. Kosz i taca Bambus wykonane z rattanu 
• kosz ⌀ 27 cm 179,- szt.  
• taca ⌀ 34 cm 79,99 szt. 
2. Kosz Martynika Pattern  
wyplatany z hiacynta wodnego  
⌀ 21 cm 47,99 szt. 
nr OBI 6577167, 6577134
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W aranżacji użyto: 
Kosze wyplatane z bambusa
1. Taro naturalny  
⌀ 34 cm 99,99 szt. nr OBI 6801450 
2. Taro naturalny czarny  
⌀ 30 cm 99,99 szt. nr OBI 6798201 
Kosze wyplatane z hiacynta wodnego: 
3. Samoa naturalny czarny  
⌀ 35 cm 149,- szt. nr OBI 6798284 
4. Boho ⌀ 25 cm 129,- szt. nr OBI 6798318 
5. Kosz Botanical Natura Green, słomkowy 
⌀ 34 cm 109,- szt. nr OBI 6881742
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DONICE
z efektownym splotem
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W aranżacji użyto: 
1. Donica Bahama wypleciona z polyrattanu  
różne wymiary i kształty 
•  kwadrat z wkładem nawadniającym,  

wym. 28 x 53 cm 269,- szt. 
• kula ⌀ 24,5 cm 84,99 szt. 
nr OBI 6579387, 6578587 
2. Osłonka Tami wypleciona z polyrattanu  
z metalową ramą, różne wymiary 
• ⌀ 29 cm 189,- szt. 
• ⌀ 39 cm 299,- szt. 
nr OBI 6800932 
3. Donica Chestnut wypleciona z polyrattanu  
różne wymiary i kształty: 
•  okrągła z wkładem nawadniającym,  

wym. 28 x 53 cm 259,- szt. 
• na stojaku metalowym, wym. 27 x 45 cm 149,- szt.  
nr OBI 6576664 
4. Deska tarasowa kompozytowa z fakturą drewna, 
kolor antracyt z wtrąceniem brązu,  
wym. 2,1 x 13,5 x 220 cm 33,99 szt.  
cena za 1 m2 = 114,44 nr OBI 6855423
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W aranżacji użyto: 
1. Donica Tulip ceramiczna 
różne wymiary i kolory  
od 99,99 szt. np. nr OBI 6794556  
2. Donica Terra ceramiczna 
różne wzory, ⌀ 13,5 cm  
21,99 szt. nr OBI 6576334
3. Donica Dots ceramiczna 
różne wymiary i kolory  
od 19,99 szt. np. nr OBI 6794283
4. Donica Terra ceramiczna
różne wymiary i wzory 
od 69,99 szt. np. nr OBI 6794416
5. Donica Kaliope cementowa  
149,- szt. nr OBI 6798011
6. Donica Gobi Stripe ceramiczna  
różne wymiary, ⌀ 15 cm  
31,99 szt. np. nr OBI 6800387
7. Podest tarasowy akacja  
wym. 30 x 30 x 2,4 cm
13,99 szt. cena za 1 m2 = 155,44
nr OBI 3264199
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W aranżacji użyto: 
1. Osłonka Gold metalowa na stojaku
• wym. 15 x 27 cm od 119,- szt.
2. Osłonka Marble Gold cementowa różne wymiary
• ⌀ 12 cm 41,99 szt. • ⌀ 20 cm 67,99 szt.
3. Stojak metalowy do doniczek kolor złoty,  
wym. 16,5 x 16 cm 24,99 szt.
4. Lampion Elegance metalowy kolor złoty,  
wym. 10 x 15,5 cm 36,99 szt.
nr OBI 6799654, 6799548, 6801187, 6883557

W aranżacji użyto: 
1. Osłonka Nova cementowa różne kształty
• walec ⌀ 10 cm 22,99 szt.
• kwadrat, wym. 10 x 10 cm 22,99 szt.
2. Lampion Elegance Gold metalowy wys. 22 cm 46,99 szt.
3. Spryskiwacz Deco pastel szklany wym. 7,5 x 10 cm 25,99 szt.
nr OBI 6799324, 6799316, 6792550, 6883748
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W aranżacji użyto: 
1. Osłonka Kulka z ceramiki szkliwionej różne kolory, ⌀ 11 cm 19,99 szt.
2. Osłonka Classic z ceramiki szkliwionej kolor złoty, ⌀ 12 cm 22,99 szt. 
3. Osłonki Groszki z ceramiki szkliwionej różne kolory, ⌀ 15 cm 39,99 szt. 
4. Osłonka Metalic z metalu malowanego na nóżkach ⌀ 13 cm 40,99 szt. 
nr OBI 6801286, 6799852, 6801294, 6801278
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Donica Parma 
kompozytowa 
różne wymiary i kolory
• wym. 30 x 27 cm 179,- szt. 
• wym. 37 x 80 cm 599,- szt. 
np. nr OBI 6793749, 6793822

od 179,-szt.

DONICE
terakotowe 
i glamour
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Ogrodzenie obsadzone kwiatami to efektow-
na dekoracja, ale też sposób na ciekawskich 
sąsiadów. Taki wertykalny zielony ogród nada 
barw naszej przestrzeni i uatrakcyjni szarą czy 
brązową „ścianę”. Aby zapewnić bezpieczeń-
stwo i komfort poruszania po zmroku, doświetl 
ogrodzenie lampami. Dzięki nim nabierze ono 
charakteru i będzie stanowić udane wykończe-
nie działki, podkreślając wszystkie jej atuty po 
zachodzie słońca.

Płot drewniany York  
kolor szary, wym. 180 x 180 cm
nr OBI 6646244

349,-szt.

Płot drewniany  
opalany
kolor jasny dąb,  
wym. 180 x 180 cm 
nr OBI 6852719

449,-szt.

Płot drewniany Bjork Plus
kolor brąz, wym. 180 x 180 cm
nr OBI 3248499

249,-szt.

Płot drewniany Faro  
kolor latte, wym. 180 x 180 cm
nr OBI 6556336

479,-szt.

99,99 szt.
Donica zawieszana York  
kolor szary, wym. 42 x 20 x 22 cm
nr OBI 6646269

DEKORACYJNE
akcenty

Piękne widoki na las czy dziką przyrodę możesz podziwiać, decydując się na lekkie ażu-
rowe ogrodzenie z prześwitami. Wolisz przestrzeń niedostępną dla oka sąsiadów? Po-
staw na 100% prywatności z ogrodzeniem pełnym, które gwarantuje bezpieczeństwo, 
a także stanowi osłonę od wiatru i słońca. Dopasuj je kolorystycznie do otoczenia, aby 
wtapiały się w przestrzeń. Drewniane płoty wpiszą się w niemal każdą aranżację.

DOBIERZ
ogrodzenie

Płot drewniany Milano  
kolor szary, wym. 180 x 180 cm
nr OBI 6047674

379,-szt.

OGRODZENIA DREWNIANE
dekoracyjne i estetyczne

W aranżacji użyto również: 
1. Deska tarasowa kompozytowa z fakturą drewna, kolor antracyt z wtrąceniem brązu, 
wym. 2,1 x 13,5 x 220 cm 33,99 szt. cena za 1 m2 = 114,44 nr OBI 6855423
2. Siedzisko Valentina, kolor kremowy, wym. 40 x 40 cm 39,99 szt. nr OBI 6630321

W aranżacji użyto również: 
Poduszka Maroko merlot,  
wym. 45 x 45 cm 34,99 szt. nr OBI 6594675

2

1
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Przęsło ogrodzeniowe Genua  
kolor czarny mat, wym. 200 x 125 cm, waga 24 kg
nr OBI 2846277

699,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Mistral  
kolor antracyt, wym. 200 x 120 cm, 
waga 25 kg, nr OBI 6643951

629,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Treviso  
kolor antracyt mat, wym. 200 x 125 cm, 
waga 27,6 kg, nr OBI 6645337

639,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Trento  
kolor antracyt, wym. 200 x 120 cm,
waga 43 kg, nr OBI 2870236

829,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Rimini  
kolor antracyt mat, wym. 200 x 120 cm, 
waga 24 kg, nr OBI 6408827

469,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Ora  
kolor antracyt, imitacja drewna,  
wym. 200 x 120 cm, waga 24 kg
nr OBI 6644892

699,-szt.

OGRODZENIA METALOWE
praktyczne i stylowe

Przęsło ogrodzeniowe Tivano  
rama stalowa w kolorze antracyt mat, sztachety 
kompozytowe, wym. 200 x 120 cm, waga 30 kg 
nr OBI 6644512

1249,-szt.
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Przęsło ogrodzeniowe Fen  
kolor antracyt mat, wym. 200 x 120 cm, 
waga 23 kg, nr OBI 6644728

499,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Juga  
kolor antracyt mat, wym. 200 x 120 cm, 
waga 24 kg, nr OBI 6644173

739,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Bolzano  
rama stalowa w kolorze antracyt, 
wypełnienie aluminiowe w kolorze szarym, 
wym. 197 x 112 cm, waga 29 kg 
nr OBI 6468466

699,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Bryza  
kolor antracyt mat, wym. 200 x 120 cm, 
waga 22 kg, nr OBI 6644348

599,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Greta Lux 3  
kolor czarny mat, wym. 200 x 145 cm, 
waga 24,1 kg, nr OBI 2527745

499,-szt.

OGRODZENIA METALOWE
bezpiecznie w ogrodzie

Przęsło ogrodzeniowe Arizona  
kolor antracyt mat, wym. 200 x 120 cm,
waga 25,1 kg, nr OBI 2857464

559,-szt.

Przęsło ogrodzeniowe Flora 3  
kolor czarny, wym. 200 x 130 cm, 
waga 11,1 kg, nr OBI 2858249

299,-szt.
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ZAPROJEKTUJ 
ogrodzenie

ZACZNIJ PROJEKTOWANIE 
Z NASZYM PLANEREM 3D
Urządzanie ogrodu to dla każdego nie lada 
wyzwanie, które wymaga wyobraźni i wiedzy. 
Zacznij od wytyczenia granic swojej enklawy 
– zaprojektuj ogrodzenie dopasowane do 
zielonej przestrzeni, które pozwoli zyskać 

trochę prywatności i czuć się bezpiecznie.

naszego doradcy
SKORZYSTAJ Z POMOCY

PLANER OGRODOWY 3D  
krok po kroku

3 Wejdź na obi.pl – znajdziesz tam aplikację 
Planer 3D, która pomoże Ci krok po kroku wy-
kreować swoją działkę. Wybierz z listy intere-
sujące Cię ogrodzenie.

praca z planerem 3D

1 U nas znajdziesz szeroki wybór przęseł, bram 
i furtek. Dopasuj je do stylu ogrodu, aby było 
nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne. 

wybór ogrodzenia

4 Zamów wszystkie niezbędne elementy w skle-
pie internetowym z dostawą pod wskazany 
adres lub odbiorem w wybranym markecie.

zamówienie i dostawa

2 Przed rozpoczęciem projektowania ogrodze-
nia zmierz działkę. Wymiary będą wymagane 
przy tworzeniu projektu.

wymiary działki

5 Polecimy Ci fachowców, którzy wykonają dla 
Ciebie profesjonalny montaż, a Ty zaoszczę-
dzisz czas i nerwy, wypoczywając w ogrodzie.

Usługa dostępna w wybranych sklepach. 
Dostępność usługi oraz regulamin organizacji 
montażu sprawdzisz w Twoim sklepie lub na obi.pl.

montaż ogrodzenia

Prosty w obsłudze 
Nie wymaga ukończenia  
profesjonalnych kursów  

projektowania

Swobodne testowanie 
różnych ustawień  

przęseł, bram i furtek

Kompleksowe projekty
Zaprojektujesz ogrodzenie  

z użyciem wielu funkcjonalności

Zapis projektu  
na własnym komputerze

Do projektu możesz zawsze wrócić. 
Wystarczy, że załadujesz projekt 

w aplikacji OBI Planer 3D

Działa z poziomu  
przeglądarki internetowej
Nie musisz instalować nowego 

oprogramowania

Wygenerowana lista  
zakupów i kosztorys
Pobierz listę produktów,  

które zostały dobrane podczas  
tworzenia Twojego projektu

Przejrzysty widok 3D
Pozwoli dopracować projekt 

w najdrobniejszych szczegółach

Proste zakupy online  
i w sklepach stacjonarnych
Łatwe zakupy dzięki wizualizacji  

pomysłu wraz z doborem  
odpowiedniego ogrodzenia
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Lato niewątpliwie sprzyja spotkaniom poza domem, 

a w doborowym towarzystwie czas mija szybko. 

W naturalnym otoczeniu kojącej zieleni, zapachów 

kwiatów, w promieniach słońca wspólne spędzanie 

weekendów nabiera szczególnego znaczenia. Twój 

ogród, niezależnie od wielkości, może okazać się 

równie atrakcyjny, co oddalone setki kilometrów od 

domu malownicze tereny. Zaproś swoich ulubionych 

gości do prywatnej zielonej oazy i razem wypróbuj-

cie wygodne ogrodowe fotele. Budujcie dobre wspo-

mnienia, spędzając czas na wspólnym grillowaniu 

i podziwianiu natury.

W NAJLEPSZYM
towarzystwie
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1. Świeca Rustic Shimmer szampańska, wys. 13 cm 21,99 szt. nr OBI 6866107 2. Świeca Rustic 
mroźna biel, wys. 13 cm 19,99 szt. nr OBI 6865893 3. Świeca Rustic Shimmer różne kolory, 
kremowa i złota, wys. 19 cm 25,99 szt. nr OBI 6866065, 6866099 4. Latarnia Zen bambusowa 
wym. 30 x 16 cm 45,99 szt. nr OBI 6739478 5. Latarnia Modern metalowa wym. 41 x 17,5 cm 
99,99 szt. nr OBI 6739445

W aranżacji użyto: 
Stół Warmun akacja, wym. 240 x 100 cm
1249,- szt. nr OBI 6570907
Krzesło Greenmount z poduszką na siedzisko
technorattan, stal 219,- szt. nr OBI 6570949
Meble dostępne w wybranych sklepach.
Płyta kwarcyt piaskowo-beżowy
wym. 60 x 60 x 4 cm 44,99 szt.  
cena za 1 m2 = 124,97 nr OBI 6646111

Czas na idealny posiłek na świeżym powietrzu. Pozycją obowiązkową 
na Twojej liście „niezbędników” będą nie tylko ulubieni goście, 
w towarzystwie których każdy posiłek smakuje lepiej, ale także 
wygodne meble, które pozwolą zatrzymać ich jak najdłużej. 
Rustykalny stół i delikatne krzesła w stylu boho, wkomponowane 
w zieloną przestrzeń, stworzą przytulną atmosferę, zachęcającą do 
wspólnego spędzania wolnego czasu.

GOŚCIE
w ogrodzie Modne od zawsze i ciepłe 

w dotyku drewno to ma-
teriał, który z powodze-
niem zastąpi „chłodne” 
płytki na tarasie i nada 
przytulność Twojej prze-
strzeni. Aby cieszyć się 
nim przez długie lata, 
pamiętaj o odpowiedniej 

impregnacji.

Spotkania po zachodzie słońca 
w blasku świec czy lampionów  

nabierają niepowtarzalnego uroku.  
Nastrojowe światło sprzyja  

relaksowi i wyciszeniu.

69,99 szt.

Deska tarasowa modrzew syberyjski 
wym. 2,4 x 14 x 250 cm, cena za 1 m2 = 199,97 
nr OBI 6297642

WYBIERZ 
oświetlenie 
na wieczór

PRZYTULNIE
na tarasie

5

4

31

2

3
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W aranżacji użyto: 
1. Fotel Pacora aluminium, tekstylina 429,- szt. nr OBI 6398150
2. Stół Harris aluminium, wym. 160 x 90 cm 799,- szt. nr OBI 6398184
Dostępne w wybranych sklepach. Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej. Wymiary dostępne na obi.pl.
3. Donica Mirror z ceramiki szkliwionej różne wymiary i kolory, np.  ⌀ 24 cm od 89,99 szt. nr OBI 6797633
4. Gres szkliwiony Vitoria patchwork wym. 60 x 60 cm 79,99 m2 nr OBI 6870976

W aranżacji użyto: 
1. Poduszka Onyx kolor czarno-zielony, wym. 30 x 50 cm 54,99 szt. nr OBI 6834147 2. Lampion Botanical szklany wym. 12,5 x 19,5 cm 27,99 szt. nr OBI 
6883755 3. Łańcuch solarny Kulki dł. 3,8 m, 10 x LED 29,99 szt. nr OBI 6807796 4. Osłonka Jewel różne kolory, ⌀ 13 cm 47,99 szt. nr OBI 6801070 
5. Dekoracja Paw wym. 40 x 60 cm 169,- szt. nr OBI 6801229 6. Butla szklana Guan różne kolory • wys. 40 cm 109,- szt. • wys. 75 cm 249,- szt. nr OBI 
6864102, 6864078 7. Płot drewniany Faro kolor szary, wym. 90 x 180 cm 389,- szt. nr OBI 6556310

3

4

1

2

DLA MIŁOŚNIKÓW
spotkań

DOPASUJ
stylowe produkty

1

2

3

4
5

6

7
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Komplet narożny Garnet
aluminium, 2-częściowy narożnik, fotel, ławka, stolik,
poduchy w komplecie, nr OBI 6775977
Cena nie obejmuje jasnych poduszek dekoracyjnych.
Wymiary dostępne na obi.pl.

4999,-kpl.

Komplet mebli Palomas
stal, tekstylina, 4 fotele z poduszkami  
na siedzisko, stolik, nr OBI 6776009
Dostępny w wybranych sklepach.
Wymiary dostępne na obi.pl.

2999,-kpl. Osłonka Ancient ceramiczna 
na nóżkach 
1. ⌀ 12 cm 25,99 szt.
2. ⌀ 15 cm 34,99 szt.
nr OBI 6801153,  
6801161

od 25,99 szt.

Stolik balkonowy Managua 
akacja, wym. 100 x 50 x 74 cm 
nr OBI 6571087
Cena nie obejmuje dekoracji.

319,-szt.

W aranżacji użyto: 
Krzesło barowe Geelong z poduszką na siedzisko  
technorattan, wys. 108 cm 159,- szt. nr OBI 6570790
Stół barowy Geelong technorattan, wym. 110 x 60 cm, 
wys. 100 cm 359,- szt. nr OBI 6570808
Wymiary dostępne na obi.pl.
Kamień betonowy Logan beige
do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,56 m2
69,99 opak. cena za 1 m2 = 124,99 zł 
nr OBI 6835904

W aranżacji użyto również: Deska tarasowa modrzew syberyjski
wym. 2,4 x 14 x 250 cm 69,99 szt. cena za 1 m2 = 199,97 nr OBI 6297642

W aranżacji użyto również:  
1. Płot drewniany opalany kolor jasny dąb, wym. 180 x 180 cm  
449,- szt. nr OBI 6852719
2. Gres szkliwiony Metalika kolor szary, wym. 60 x 60 cm  
89,99 m2 nr OBI 6648828

POPOŁUDNIE
ze znajomymi 

1

2

6-8
KOMPLET DLA

OSÓB

4
KOMPLET DLA

OSÓB

2

1
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W aranżacji użyto również: 
1. Płot drewniany York, kolor brązowy, wym. 180 x 180 cm 329,- szt. nr OBI 6646293  
2. Donica zawieszana York, kolor brązowy, wym. 42 x 20 x 22 cm 99,99 szt. nr OBI 6646319

W aranżacji użyto: 
1. Stół Goderich z regulowaną wysokością  
technorattan, wym. 118 x 70 x 45/67 cm 1299,- szt. nr OBI 6775886
2. Sofa Goderich 3-osobowa, technorattan, poduchy w komplecie  
2799,- szt. nr OBI 6775878
3. Fotel Goderich z regulowanym oparciem, technorattan, 
poduchy w komplecie 1149,- szt. nr OBI 6775902
4. Podnóżek Goderich, technorattan, poducha w komplecie 
549,- szt. nr OBI 6775894 
Meble dostępne w wybranych sklepach.  
Wymiary dostępne na obi.pl.
5. Deska tarasowa modrzew syberyjski  
wym. 2,4 x 14 x 250 cm  
69,99 szt. cena za 1 m2 = 199,97 nr OBI 6297642
6. Beton architektoniczny Brick  
do wewnątrz i na zewnątrz, wym. 10 x 38 cm, opak. 0,53 m2 
49,99 opak. cena za 1 m2 = 93,97 nr OBI 6834451

2
1

NA SPOTKANIA
w większym gronie

4

1
3

2

5

6

Komplet Vermont, technorattan, sofa 3-osobowa,  
stół, 2 fotele, 2 pufy, poduchy w komplecie  
nr OBI 3222163
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych  
w kwiaty. Wymiary dostępne na obi.pl.

5299,-kpl.

5-7
KOMPLET DLA

OSÓB



SKANUJ 
MNIE!
ZOBACZ WIĘCEJ

STWÓRZ MEBLE
dopasowane do ogrodu

ZRÓB TO SAM
i ciesz się 
efektem

Ławka i stół Lunch

SKANUJ 
MNIE!
ZOBACZ WIĘCEJ

Kanapa Hanna

SKANUJ 
MNIE!
ZOBACZ WIĘCEJ

Ławka balkonowa Lars

SKANUJ 
MNIE!
ZOBACZ WIĘCEJ

Huśtawka Hank

SKANUJ 
MNIE!
ZOBACZ WIĘCEJ

4. Z zakupionych 
produktów stwórz 
w domu swój mebel

3. Odwiedź nasz 
sklep i szukaj na 
półkach artykułów 
z listy

2. Ściągnij 
na urządzenie 
listę produktów 
niezbędnych do 
stworzenia mebla 
wraz z instrukcją

1. Odwiedź  
create.obi.pl   

i wybierz mebel  
do samodzielnego  
złożenia

3 | 83 | 8
CREATE.OBI.PL

Wstępne nawiercanie przygotowuje drewniane części do połączenia. Żeby podczas skręcania  

pomiędzy poszczególnymi elementami nie powstawały szczeliny, należy zawsze nawiercać tylko  

te deski, przez które śruba będzie przechodzić w całości. Żeby zapobiec strzępieniu się krawędzi  

otworów, wystarczy podłożyć pod obrabianą deskę drugą, np. niepotrzebny kawałek drewna.

Do wstępnego nawiercania potrzebujesz wkrętarki akumulatorowej i wiertła do drewna w określonym rozmiarze.

Podczas skręcania pomiędzy poszczególnymi elementami powstają luźne 

połączenia. Do skręcania potrzebujesz wkrętarki akumulatorowej i odpo-

wiedniego zestawu bitów.

Drewno należy zeszlifować, aby uzyskać gładką powierzchnię bez drzazg. 

Z jednej strony jest ona milsza w dotyku, z drugiej – stanowi bazę do równomiernego  

nałożenia farby. Zawsze szlifuj klockiem szlifierskim wzdłuż słojów. Podczas szlifowania  

i malowania chroń oczy i drogi oddechowe. W tym celu stosuj maskę i okulary ochronne.

Przed malowaniem rozłóż folię i stosuj się do wytycznych podanych na opakowaniu.

Aby równomiernie nanieść farbę lub olej, maluj ruchem krzyżowym – najpierw w poprzek,  

a następnie wzdłuż słojów. Metoda ta sprawdza się zarówno przy pracy z pędzlem,  

jak i wałkiem. Olej po aplikacji nie pozostaje na powierzchni, ale jest wchłaniany.  

Po kilku minutach wytrzyj dokładnie nadmiar oleju bawełnianą ściereczką wzdłuż słojów.  

Ważne! Jeśli nakładasz olej za pomocą bawełnianej ściereczki, pozostaw  
go do utwardzenia w przewiewnym miejscu! Ściereczka przeznaczona do utylizacji  
nie powinna być zgnieciona, ponieważ istnieje ryzyko pożaru na skutek wydzielania się ciepła!

WSKAZÓWKI I TRIKI

NAWIERCANIE

SZLIFOWANIE

MALOWANIE

SKRĘCANIE

Cieszymy się, że wybrałeś stolik Alex. W zakupie materiałów pomoże Ci lista produktów. Budowę 

rozpoczniesz dzięki instrukcji, która szczegółowo objaśni każdy etap procesu.

W ten sposób w krótkim czasie samodzielnie zbudujesz swój nowy ulubiony mebel.  

To nie wszystko! Każdy mebel możesz pomalować i spersonalizować pod swoje potrzeby!

Baw się dobrze! 

Twój zespół CREATE! by OBI

DROGI MAJSTERKOWICZU!

DROGA MAJSTERKOWICZKO,

CREATE.OBI.PL

Szukasz inspiracji?

2 | 82 | 8

CREATE.OBI.PL

1.

2.

ZBUDUJ SWOJE MEBLE KROK PO KROKU

Po zakupach możesz od razu przystąpić do budowy. Instrukcja, którą właśnie trzymasz

w rękach, przeprowadzi Cię przez pracę od pierwszej śrubki aż do ostatniego

pociągnięcia pędzlem. Zaczynajmy!

W SKLEPIE OBI ZNAJDZIESZ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Z gotową listą produktów potrzebnych do stworzenia własnego mebla zakupy w OBI 

są proste! Pod każdym potrzebnym produktem na wydrukowanej przez Ciebie liście, 

znajdziesz numer artykułu i dział. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz to, czego szukasz. 

Ponadto w naszej stolarni możesz zlecić docięcie materiałów.

Z CREATE! by OBI zyskasz więcej niż tylko mebel czy dekorację. Robiąc coś samodziel-

nie, wkładasz w to serce. Krok po kroku przy pomocy praktycznych wskazówek i trików 

zrealizujesz autorski projekt. 

Całość ręcznie robiona i samodzielnie budowana – przez Ciebie. Nieważne, czy jesteś 

początkującym majsterkowiczem, czy profesjonalistą.

NIEZBĘDNE PRODUKTY

INSTRUKCJA MONTAŻU

TEGO POTRZEBUJESZ, ŻEBY ZBUDOWAĆ SWÓJ MEBEL:

CZAS NA KREATYWNE TWORZENIE!

TWÓJ ULUBIONY MEBEL ZROBIONY SAMODZIELNIE!

JUŻ SKOŃCZONE?

Hura! Jesteś dumny ze swojego projektu?

Podziel się z nami efektem,

wysyłając jego zdjęcie na create@obi.pl

TU ZNAJDZIESZ INNE POMYSŁY

OBI_POLSKA

#CREATEBYOBI

CREATE.OBI.PL

Budowa Twojego mebla  

- instrukcja krok po kroku
CZAS

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

BUDUJCIE WSPÓLNIE!

Tyle czasu  

potrzebujesz.

Ta instrukcja Ci pomoże  

– zrób to sam krok po kroku.

WSZYSTKO ZROBIONE 

WŁASNORĘCZNIE PRZEZ CIEBIE!

Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do nas:

Budowa we dwoje jest łatwiejsza i sprawia  

jeszcze więcej przyjemności!

CREATE@OBI.PL

ok. 1 h z OBI
ZROBISZ TO

STOLIK ALEX

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

POMYSŁ
!

#500 

PAMIĘTAJ O INSTRUKCJI
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5959

W aranżacji użyto: 
1. Stół Amarillo stal, wym. 160 x 90 cm 649,- szt. nr OBI 6570865
2. Krzesło Amarillo stal, eukaliptus 299,- szt. np. nr OBI 6822357
3. Fotel Amarillo stal, eukaliptus 429,- szt. np. nr OBI 6822365
Dostępne w wybranych sklepach od 4 kwietnia.
Cena nie obejmuje poduszek. Wymiary dostępne na obi.pl.
4. Płyta Elba stalowa wym. 40 x 20 x 6 cm 
5,49 szt., cena za 1 m2 = 68,63 nr OBI 6853634

W aranżacji użyto: 
1. Stół Thedford eukaliptus, aluminium, wym. 220 x 100 cm 1149,- szt. nr OBI 6570923
2. Fotel Bonitao z poduszką na siedzisko technorattan, stal 435,- szt. nr OBI 6776017  
Meble dostępne w wybranych sklepach. Wymiary dostępne na obi.pl.
3. Kamień betonowy Logan grey do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,56 m2 69,99 opak. cena za 1 m2 = 124,99 nr OBI 6835896
4. Płyta gresowa tarasowa Pietra Serena grey wym. 60 x 60 x 2 cm 149,- m2 nr OBI 6376818

Fotel Spaghetti Cabrero 
stal, technorattan, nr OBI 6417422
Dostępny od 5 kwietnia.
Wymiary dostępne na obi.pl.

239,-szt.

KRZESŁA I STOŁY
do wspólnego 
posiłku

4

3

2

1

W aranżacji użyto: 
1. Fotel pozycyjny Perlubi z poduszką na siedzisko
technorattan 1099,- szt. nr OBI 6776298
Dostępny w wybranych sklepach. Wymiary dostępne na obi.pl. 
2. Stół Tetonia akacja, stal, wym. 180 x 90 cm 1679,- szt. nr OBI 6776041
Dostępny w wybranych sklepach. 
3. Płot drewniany Bjork, kolor brązowy, wym. 180 x 180/160 cm  
249,- szt. nr OBI 2518009

2

1

3

W aranżacji użyto również: 
1. Krzesło Yampai, stal 189,- szt. nr OBI 5711403
Cena nie obejmuje poduszek. Wymiary dostępne na obi.pl. 
2. Stół Yampai, stal, ⌀ 100 cm 349,- szt. nr OBI 5711098
3. Płot drewniany York, kolor szary, wym. 180 x 180 cm 349,- szt. nr OBI 6646244
4. Poduszka Maroko, kolor musztardowy, wym. 45 x 45 cm 34,99 szt.  
nr OBI 6594667

2

1

3
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6161

Stoły Murrigal
akacja
•  wym. 100 x 40 cm  

499,- szt. nr OBI 6776025 
•  wym. 200 x 100 cm  

1649,- szt. nr OBI 6776058
Dostępne w wybranych 
sklepach.

od 499,-szt.

Ławka Murrigal, akacja,
wym. 185 x 40 cm, wys. 45 cm 
nr OBI 6776066
Dostępna w wybranych sklepach.
Cena nie obejmuje poduszek na siedzisko.

669,-szt.

W aranżacji użyto: 
1. Krzesło Montgomery, żelazo, eukaliptus  
249,- szt. nr OBI 5711304 
2. Ławka 2-osobowa Montgomery,  
żelazo, eukaliptus 549,- szt. nr OBI 5711130  
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.
3. Stół Montgomery, żelazo, eukaliptus,  
wym. 120 x 70 cm 479,- szt. nr OBI 5711072
Meble dostępne w wybranych sklepach.
Wymiary dostępne na obi.pl.
4. Kamień betonowy Minnesota
do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,43 m2
36,99 opak., cena za 1 m2 = 84,84
nr OBI 6720080
5. Kratka Lausanna, kolor wiśnia,  
wym. 60 x 180 x 40 cm 
259,- szt. nr OBI 6642755 
6. Otoczak dolomitowy biały 20 kg
39,99 opak., cena za 1 kg = 2,-
nr OBI 6858559

Fotel Upperville z poduszkami
technorattan, stal, nr OBI 6397715
Dostępny w wybranych sklepach. 
Wymiary dostępne na obi.pl.

799,-szt.

KRZESŁA I STOŁY
na romantyczne 
chwile

W aranżacji użyto: 
Krzesło Chelsea, eukaliptus 209,- szt. nr OBI 5711486
Fotel pozycyjny Chelsea, eukaliptus 399,- szt. nr OBI 5711429
 Stół owalny Chelsea rozkładany, eukaliptus, wym. 130/180 x 90 cm  
1049,- szt. nr OBI 5712138
Ławka Chelsea, eukaliptus, 629,- szt. nr OBI 5711692
Meble dostępne w wybranych sklepach. Cena nie obejmuje poduszek. 
Wymiary dostępne na obi.pl.

W aranżacji użyto: 
1. Fotel Dowerin z poduszką na siedzisko, technorattan, akacja 679,- szt.  
nr OBI 6775993. Cena nie obejmuje kolorowej poduszki dekoracyjnej. 
2. Stolik Tanami, akacja, ⌀ 110 cm 899,- szt. nr OBI 6570915
Dostępny w wybranych sklepach.

1
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1249,-szt.

Parasol Vidette z oświetleniem LED
wym. 3 x 3 m, nr OBI 6398390

1249,-szt.

Pawilon Granisle
wym. 3,3 x 3,3 x 2,6 m
nr OBI 6397822

1199,-szt.

Parasol Peoria
kolor beżowy, wym. 3 x 3 m, nr OBI 6397780

Pawilon New Harmony
z oświetleniem LED i rynnami  
odprowadzającymi wodę,  
wym. 3 x 3,6 x 2,7 m
nr OBI 6579726

3699,-szt.

W aranżacji użyto również: 
1. Kora kamienna 20 kg
20,99 opak. cena za 1 kg = 1,05 
nr OBI 6858542
2. Kamień betonowy Minnesota
do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,43 m2
36,99 opak., cena za 1 m2 = 84,84
nr OBI 6720080
3. Kratka ogrodowa Lausanna 
kolor szary, wym. 60 x 180 cm 
319,- szt. nr OBI 2811941

Parasol Moga z mgiełką wodną
wym. 3 x 3 m, nr OBI 6571103

2149,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Beton architektoniczny Stockholm szary
do wewnątrz i na zewnątrz, wym. 74 x 37 x 1,7 cm
opak. 0,54 m2 59,99 opak. cena za 1 m2 = 111,09
nr OBI 6550552

1

23

PAWILONY I PARASOLE
na przyjęcia w plenerze
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od 59,99 szt.

Seria lamp Gori
GU10, różne elementy serii 
np. nr OBI 6869143

od 59,99 szt.

Oprawa ogrodowa Bresso
E27, różne wielkości
np. nr OBI 6407423

od 99,99 szt.

Seria lamp Ponte LED
różne elementy serii
np. nr OBI 6871487

Oświetlenie możesz wkomponować w naturalne 
otoczenie bez strat dla ekspozycji. Okrągłe lam-
py imitujące szare granitowe kamienie uzupełnią 
nowoczesne elementy ogrodowej architektury. 
Czarne słupki czy kinkiety to nie tylko praktyczne 
rozwiązanie, ale także elegancki dodatek podno-
szący atrakcyjność przestrzeni wokół domu. Mo-
cowane przy drzwiach wejściowych, na tarasach 
czy przy alejkach, dzięki regulacji kierunku świa-
tła oświetlą dokładnie to, co chcemy.

Oprawa ogrodowa Stono 
E27, różne wielkości
np. nr OBI 2605038

od 169,-szt.

Kinkiet Mito zewnętrzny
1 x E27
nr OBI 6900054

139,-szt.

OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE
w blasku wieczoru

ZIELEŃ
w ciemnościach

Ogród po zmroku nie straci swojego uroku, jeśli postawisz na niezbędne oświe-
tlenie. Odpowiednio dobrane słupki czy kinkiety pozwolą Ci spędzać czas 
w zielonej przestrzeni do późnych godzin nocnych, zaś reflektory punktowo 
podkreślą najpiękniejsze zakątki przestrzeni. W sezonie letnim sprawdzą się 
efektowne kolorowe girlandy, zastąpione zimą świątecznymi lampkami. Pamię-
taj, by wszystkie lampy miały tę samą barwę. 

RELAKS
po zmroku

W aranżacji użyto również: 
1. Cegła betonowa Chicago, do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,54 m2
54,99 opak. cena za 1 m2 = 101,83 nr OBI 6720122
2. Kora kamienna 20 kg 20,99 opak. cena za 1 kg = 1,05 nr OBI 6858542

W aranżacji użyto również: 
1. Kamień betonowy Minnesota

do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,43 m2
36,99 opak. cena za 1 m2 = 84,84 

nr OBI 6720080

1

1

2
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Nie masz możliwości zasilania na działce, a może 
nie chcesz przekopywać ogrodu i doprowadzać 
przewodów? Oświetlenie solarne możesz umieścić 
niemal wszędzie, doświetlając wybrane części 
ogrodu. Lampy działają bez konieczności podłą-
czania do sieci, dając przyjemne, delikatne świa-
tło. Podczas dnia lampki ładują się automatycznie, 
żeby wieczorem rozjaśnić Twoją przestrzeń.W aranżacji użyto: 

1. Łańcuch solarny Diamondy, dł. 1,8 m 59,99 szt. nr OBI 6582381
2. Łańcuch solarny Kulki metal, dł. 3,8 m, 10 x LED 29,99 szt. nr OBI 6807796
3. Łańcuch solarny Słoiki kolor, dł. 4,75 m, 24 x LED 54,99 szt. nr OBI 6807788
4. Łańcuch solarny Żarówki Filam., dł. 3,8 m, 10 x LED 69,99 szt. nr OBI 6807770
5. Łańcuch solarny Cones plecione kulki, dł. 3,8 m, 10 x LED 64,99 szt. nr OBI 6807952
6. Łańcuch solarny Klatki miedź, dł. 3,8 m, 10 x LED 59,99 szt. nr OBI 6808182
7. Solarny sznur natural 60 LED, dł. 3 m, 60 x LED 49,99 szt. nr OBI 6807960

OŚWIETLENIE SOLARNE
przyjazne dla środowiska

DOBRY WIECZÓR
ze znajomymi

Kolorowe lampki mogą zdobić naszą przestrzeń nie tylko zimą. Na letnie wieczory 
polecamy łańcuchy solarne, które dodadzą blasku Twojemu ogrodowi – odtąd każdy 
krzew, drzewo czy ogrodzenie może rozświetlić wieczorne spotkania ze znajomymi. 
Zasilane energią słoneczną, przyjazne dla środowiska, ładują się w ciągu dnia, dbając 
po zmroku o romantyczną atmosferę.

MOC SŁOŃCA
po zachodzie

Lampy solarne metalowe
•  Diamond 1 x LED  

54,99 szt. nr OBI 6807804
•  Latarenka, 18 cm, 15 x LED 

64,99 szt. nr OBI 6807838
•  Metal/Szkło/Sznur, 14 cm, 20 x LED 

54,99 szt. nr OBI 6807887

od 54,99 szt.

od 16,99 szt.

Lampy solarne szklane
•  Słoik 20 x LED 16,99 szt.  

nr OBI 6582159
•  Butelka 5 x LED 34,99 szt.  

nr OBI 6807762
•  Słoik sznur 20 x LED 34,99 szt.  

nr OBI 6582167

16,99 szt.

Lampa solarna
gruntowa
nr OBI 6407415

99,99 szt.

Lampa solarna 
metal/drewno  
wys. 40 cm, 1 x LED
nr OBI 6807903

1
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Grill Cleveland, stalowy, ⌀ 45 cm, ruszt ze stali 
chromowanej, stalowy popielnik 
nr OBI 5371976

229,-szt.

Grill Jaxon, lakierowana blacha stalowa,  
modularny ruszt żeliwny o wym. 58 x 42 cm,  

termometr w pokrywie, wym. 102 x 68 x 104 cm 
nr OBI 6397129

599,-szt.
Grill Montreal, stalowy, 5 poziomów grillowania,  
stalowy ruszt o wym. 72 x 49 cm, półka boczna i dolna 
wym. 113 x 52 x 91 cm, nr OBI 5711924

379,-szt.

GRILLE WĘGLOWE
dla smakoszy

Grill węglowy  
stalowy, ruszt ze stali chromowanej  
o pow. grillowania 71 x 35 cm, wym. 83 x 57 x 90 cm 
nr OBI 6277149 

399,-szt.

Wędzarnia Aldon 
stalowa, ruszt żeliwny o wym. 58 x 36,5 cm,  
półka boczna, termometr, komin, wym. 136 x 56 x 116 cm 
nr OBI 6031637 

579,-szt.

W aranżacji użyto: 
Cegła betonowa Chicago, do wewnątrz i na zewnątrz, opak. 0,54 m2
54,99 opak. cena za 1 m2 = 101,83 nr OBI 6720122
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1629,-szt.

Grill gazowy Maddox
stalowy z elementami stali szlachetnej, 3 palniki główne + 1 palnik boczny,  
modularny ruszt żeliwny o wym. 62,5 x 41,5 cm, stoliki boczne,  
moc 13,5 kW, wym. 125 x 55 x 116 cm, nr OBI 6571715 

1149,-szt.

Grill gazowy stalowy, 3 palniki główne + 1 palnik boczny, 
modularny ruszt żeliwny o wym. 60,5 x 41 cm, stoliki boczne, 
termometr w pokrywie, moc 13,1 kW, wym. 124 x 56 x 108 cm 
nr OBI 6595458 

Grill gazowy 6-palnikowy  
stalowy z elementami stali szlachetnej,  
ruszt grillowy żeliwny o wym. 79 x 41 cm,  
stoliki boczne, moc 17,58 kW, wym. 140 x 59 x 108 cm 
nr OBI 6397244 

1349,-szt.

2799,-szt.

Grill gazowy Triton bordo, połączenie emaliowanej blachy 
stalowej i stali szlachetnej, 3 palniki główne + 1 palnik boczny, 
emaliowany ruszt żeliwny o wym. 65 x 44 cm, stoliki boczne,  
moc 13,5 kW, wym. 140 x 57 x 121 cm 
nr OBI 3129673. Dostępny w wybranych sklepach.

1329,-szt.

Grill gazowy stalowy, 4 palniki główne + 1 palnik boczny,  
ruszt grillowy żeliwny o wym. 67 x 41 cm, stoliki boczne,  
moc 16,3 kW, wym. 130 x 58 x 107 cm, nr OBI 6418487

GRILLE GAZOWE
dla plenerowych kucharzy

W aranżacji użyto również: 
1. Płot drewniany Faro, kolor latte, wym. 180 x 180 cm 479,- szt. nr OBI 6556336 
2. Podest kompozytowy grafit, wym. 30 x 30 x 2 cm 15,99 szt. cena za 1 m2 = 177,67 
nr OBI 2938389

1

2
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699,-szt.

Grill gazowy stołowy Braxton
2-palniki, ruszt żeliwny o wym. 46 x 33 cm,  
półki boczne, moc 4,7 kW, wym. 99 x 64 x 42 cm 
nr OBI 6397269
Dostępny w wybranych sklepach. 
W ofercie dostępny również stojak do grilla.

2749,-szt.

Grill gazowy Knox stalowy z elementami stali szlachetnej, 4 palniki główne + 2 palniki boczne, w tym jeden palnik Devil's Burner,  
osiągający temp. do 800°C, pokrywa ze szkłem i termometrem, modularny ruszt żeliwny o wym. 73,5 x 45 cm, pokrętła z 2 diodami LED,  
dwa stoliki boczne, moc 20,5 kW, wym. 138 x 57,5 x 117 cm, nr OBI 6571749. Dostępny w wybranych sklepach. 

W aranżacji użyto również: 
1. Płot drewniany Faro kolor latte, wym. 180 x 180 cm 479,- szt. nr OBI 6556336 
2. Płyta betonowa deska Rustik kolor jasny brąz, wym. 90 x 22,5 x 4 cm 34,99 szt. cena za 1 m2 = 172,36 nr OBI 6645915

GRILLE GAZOWE
na garden party

Grill gazowy Myles 2-palnikowy, przenośny,  
emaliowany ruszt żeliwny o wym. 66 x 31 cm, 
moc 5,8 kW, wym. 49 x 37 x 80 cm 
nr OBI 6397095. Dostępny w wybranych sklepach. 

999,-szt.

3499,-szt.

Grill gazowy Knox ze stali szlachetnej, 3 palniki główne + 2 palniki 
boczne, w tym jeden palnik Devil's Burner, osiągający temp. do 800°C, 
pokrywa ze szkłem i termometrem, chromowany ruszt modularny 
o wym. 62,5 x 40 cm, stoliki boczne, moc 17 kW, wym. 127 x 60 x 118 cm 
nr OBI 6776439. Dostępny w wybranych sklepach.

Plancha gazowa
2-palnikowa, płyta do grillowania wykonana ze stali powlekanej 
porcelaną o wym. 44,5 x 38,5 cm, moc 4,8 kW, wym. 48,5 x 47 x 28 cm
nr OBI 6776454. Dostępna w wybranych sklepach.

549,-szt.

1
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Swoich pasji nie musisz szukać daleko. Dbanie 

o ogród, choć wymaga wysiłku, czasu i cierpliwości, 

może przynieść satysfakcję i spełnienie. Uprawa wła-

snych ziół czy warzyw, które będą zdrowym dodat-

kiem do posiłku, hodowla kwitnących kwiatów, przy-

ciągających owady, roztaczających piękny zapach na 

balkonie, a może pielęgnacja drzew i krzewów, które 

latem ukoją nasze zmysły i zagwarantują zasłużony 

wypoczynek? Czas poświęcony Twojej zielonej prze-

strzeni sprawi, że ogród będzie wyglądał imponująco, 

a Ty chętniej będziesz w nim odpoczywał. W dodatku 

to wyjątkowe hobby możesz dzielić z całą rodziną!

Z MIŁOŚCI
do ogrodu
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PIELĘGNUJ
swoje pasje

wertykalny
OGRÓD

Tęsknota za życiem blisko 
natury, której w betonowych 
miastach doświadczamy coraz 
mniej, skłania nas do tworzenia 
wokół siebie nawet najmniej-
szych zakątków zieleni i korzy-
stania z naturalnych zasobów. 
Uprawa własnych roślin, zakła-
danie dzikich łąk kwietnych, 
tworzenie miejsc dla owadów 
i ptaków to tylko niektóre z moż-
liwości ekologicznego ogrodu.

Ogrody wertykalne, tworzące „żywe” ściany w na-
szej przestrzeni, to świetna alternatywa dla skrzy-
nek. Rośliny sadzone w donicach przymocowanych 
do ścian są nie tylko efektowne, ale pozwalają tak-
że zaoszczędzić miejsce. 

1

Ogród wertykalny wiszący 
wym. 67 x 17 x 57 cm
nr OBI 6744114 

129,-szt.

3. Kostka Finezja wapień dewoński 6 cm  
79,99 m2 nr OBI 6854822
4. Donica York kolor szary, wym. 58 x 32 x 31 cm  
159,- szt. nr OBI 6646277
5. Donica zawieszana York kolor szary,  
wym. 42 x 20 x 22 cm 99,99 szt. nr OBI 6646269

1. Donica Barceo plastikowa  
różne kształty i wymiary, kolory: szary i grafit  
np. ⌀ 30 cm 99,99 szt. nr OBI 6778328 
2. Donica Głowa Pi kompozytowa  
kolory czarny, ⌀ 33 cm nr OBI 6797955

1

2

4

5

3

w ogrodzie
BĄDŹ EKO

59,99 szt.

1. Donica Toscania
różne wymiary, np. ⌀ 30 cm 
nr OBI 6797716
W ofercie dostępne również podstawki.
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Sprawdź szczegóły 
projektu!
SKANUJ MNIE

ZAPROJEKTUJ
tropikalny raj 
na swoim balkonie

Na swoim małym balkonie możesz „zasadzić” las tro-
pikalnych roślin, który przeniesie Cię w egzotyczne 
zakątki Afryki. Rośliny tropikalne zmiksuj z roślina-
mi jednorocznymi i zimozielonymi, dzięki czemu Twój 
balkon będzie cieszył oko przez cały sezon. Do swojej 
dżungli wykorzystaj latem rośliny pokojowe, pamię-
tając, żeby zimą wróciły do ciepłego pomieszczenia.

ZAINSPIRUJ SIĘ BALKONEM 
ZAPROJEKTOWANYM PRZEZ  

NASZE AMBASADORKI,  
IZĘ SZARMACH I OLGĘ PIÓRKOWSKĄ

   Rośliny tropikalne zmiksuj z roślinami jednorocznymi i zimozielonymi, 
dzięki czemu Twój balkon będzie cieszył oko przez cały sezon.

   Do swojej dżungli wykorzystaj latem rośliny pokojowe, pamiętając, 
żeby zimą wróciły do ciepłego pomieszczenia.

   Dobieraj doniczki z głową, pamiętając o przestrzeni dla rozwijających 
się korzeni. Zbyt małe doniczki łatwo przelać lub przesuszyć na słońcu.

   Umieszczaj je w dekoracyjnych osłonkach lub podstawkach, aby spły-
wająca woda nie brudziła podłogi.

   Aby sprawdzić wilgotność ziemi, włóż palec na głębokość 2-3 cm – jeśli 
gleba jest wilgotna, nie podlewaj roślin.

   Dla lepszego przepływu powietrza i mniejszego ryzyka przenoszenia 
chorób grzybowych zachowaj odległości między roślinami.nazwa

opis
nr OBI 0000000

000,-szt.
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Ten z pozoru chaotyczny ogród kusi swoimi barwa-
mi, zapachami i zachwyca wielością gatunków. Mimo 
przestrzeni dającej duże możliwości tworząc wiejski 
ogród skup się na niewielkich roślinach (świdośliwa, 
rajska jabłoń), rezygnując z okazałych drzew. Rośliny 
ekspansywne (sumak octowiec, trawa Imperata cy-
lindryczna, bambus) otocz przy korzeniach obręczą, 
która uniemożliwi opanowanie całego ogródka.

ZAPROJEKTUJ
swój sielski ogród 
pełen barw

Sprawdź szczegóły 
projektu!
SKANUJ MNIE

ZAINSPIRUJ SIĘ OGRODEM 
ZAPROJEKTOWANYM PRZEZ  

NASZE AMBASADORKI,  
IZĘ SZARMACH  

I OLGĘ PIÓRKOWSKĄ

   Mimo przestrzeni dającej duże możliwości tworząc 
wiejski ogród skup się na niewielkich roślinach 
(świdośliwa, rajska jabłoń), rezygnując z okazałych 
drzew.

   Rośliny ekspansywne (sumak octowiec, trawa Impe-
rata cylindryczna, bambus) otocz przy korzeniach ob-
ręczą, która uniemożliwi opanowanie całego ogródka.

   Aby rabaty nie straciły na atrakcyjności, miksuj ga-
tunki kwitnące w różnych porach roku (lawenda, róża 
okrywowa, hortensja bukietowa, ostnica, werbena, 
czosnek ozdobny).

   Postaw na rośliny cebulowe, które już w pierwszych 
dniach wiosny ucieszą kolorem nasze oko.

   Łącz rośliny z podobnymi wymaganiami – łatwiej za-
dbasz o ich pielęgnację.
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Nowoczesne formy architektoniczne często nie 
wymagają dodatkowej oprawy w postaci wielu 
gatunków roślin. Na tarasie w stylu minimali-
stycznym skup się na zieleni odpornej na warun-
ki atmosferyczne (klon palmowy bezodmianowy, 
Sango-Kaku), która poradzi sobie zarówno w prze-
ciągach, jak i w pełnym słońcu. Podlewaj ją nawet 
zimą, w suche i ciepłe dni.

ZAPROJEKTUJ
swój taras 
w nowoczesnej
formie

Sprawdź szczegóły 
projektu!
SKANUJ MNIE

ZAINSPIRUJ SIĘ TARASEM 
ZAPROJEKTOWANYM PRZEZ  

NASZE AMBASADORKI,  
IZĘ SZARMACH  

I OLGĘ PIÓRKOWSKĄ

   Skup się na zieleni odpornej na warunki atmosferycz-
ne (klon palmowy bezodmianowy, Sango-Kaku), która 
poradzi sobie zarówno w przeciągach, jak i w pełnym 
słońcu.

  Podlewaj je cały rok, nawet zimą w suche i ciepłe dni.

   Im większa donica, tym bujniejszy wzrost rośliny, 
pamiętaj jednak, by dostosować ich ciężar do do-
puszczalnego obciążenia na tarasie.

   Wyłóż ściany donicy styropianem, dzięki któremu 
roślina nie przemarznie i nie przegrzeje się.

   Drenaż i otwory w dnie donicy zapewnią odpowiednią 
wilgotność i ochronią korzenie przed gniciem.
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1. Mieszanka traw uniwersalna 1 kg 24,99 opak. nr OBI 6303382
2. Mieszanka traw sportowa 5 kg 159,- opak. cena za 1 kg = 31,80 nr OBI 3956729
3. Mieszanka traw słoneczna 2,25 kg 89,99 opak. cena za 1 kg = 40,- nr OBI 6882799
4. Mieszanka traw zacieniona 1 kg 49,99 opak. nr OBI 6882807

ZAKŁADANIE
własnego trawnika

21 3 4

ŚWIEŻY TRAWNIK
krok po kroku

PIĘKNY TRAWNIK 
jak się patrzy

13,99 m2

Trawa z rolki 
nr OBI 6763924 
Dostępna również trawa z rolki na folii. 
Oferta na zamówienie Klienta.

1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Glebę oczyść z kamieni i chwastów. Wierzchnią warstwę 
ziemi przekop, wyrównaj grabiami i dociśnij lekkim walcem 
ogrodowym. Przed wysiewem nasion zwilż zie mię wodą.

2 WYSIEW NASION
Nasiona wysiewaj ręcznie lub przy pomocy siewnika. Sie-
jąc ręcznie, zastosuj siew krzyżowy na całej powierzch ni 
– połowę nasion wysiewając wzdłuż, połowę w poprzek 
terenu. Po wysiewie nasiona przykryj 1-centymetrową  
warstwą ziemi i dociśnij lekkim walcem ogro dowym.

3 PODLEWANIE
W okresie wschodów utrzymuj stałą wilgotność podłoża. 
Zraszaj nasiona lekkim strumieniem o drobnych kroplach 
wody, które nie spowodują przemieszczenia nasion.

4 PIELĘGNACJA
Pierwsze koszenie wykonaj, kiedy trawa osiągnie wys. 
8-9 cm, skracając źdźbła do wys. ok. 6 cm. Kolejne kosze-
nia wykonuj docelowo na wys. 3-5 cm. Podlewaj trawnik 
regularnie i nawoź go co najmniej dwukrotnie w ciągu 
sezonu (wiosną i jesienią) wieloskładnikowym nawozem 
trawnikowym lub naturalnym obornikiem bydlęcym lub 
końskim.

Szukasz szybkiego sposobu na gęsty, równomiernie zielony trawnik? 
Trawa z rolki to idealne rozwiązanie, które nie będzie wymagało  

od Ciebie dużych umiejętności!

Trawę z rolki wyróżnia duża odporność na choroby, szkodniki oraz 
uszkodzenia. Jest równa na całej swojej powierzchni i sprawdzi 
się zarówno na terenach płaskich, jak i tych o dużym nachyle-
niu. Można ją zastosować zarówno w przydomowych ogródkach,  

jak i terenach rekreacyjnych.

Złóż zamówienie poprzez stronę obi.pl z dostawą pod wska-
zany adres! Zamówienia możliwe tylko na pełne palety  

(1 paleta = 40 m2 – 40 rolek x 1 m2 o wym. 0,5 x 2 m).

Termin dostępności: 1 maja – 30 września 2022 (możliwy termin 
uzależniony od warunków atmosferycznych, np. obfite opady 

deszczu, dłuższe okresy suszy).

SKANUJ 
MNIE!
ZOBACZ WIĘCEJ
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KWIATY
jak okiem sięgnąć

Łąka kwietna budzi w nas zawsze wspomnienia 
beztroskich wakacji spędzonych u babci na wsi. 
Ten niekontrolowany chaos w ogrodzie, pozwalają-
cy przenieść się myślami w dzikie tereny, z dala od 
betonowych przestrzeni wielkich miast, zdobywa 
coraz więcej zwolenników. Nie tylko wśród ludzi, 
ale także owadów – kolorowych motyli, pożytecz-
nych pszczół i trzmieli, które wabi swoim zapa-
chem i barwami.

2 21 3

3

1. Mieszanka traw Łąka Kwietna  
• 1 kg 36,99 opak.  
• 5,5 kg 169,- opak. cena za 1 kg = 30,73 
np. nr OBI 6521751 
2. Mieszanka traw Eko Łąka 1 kg  
41,99 opak. nr OBI 6706261
3. Mieszanka traw Łąka Kwietna
•  0,3 kg 34,99 opak. cena za 1 kg = 116,63
•  0,8 kg 69,99 opak. cena za 1 kg = 87,49
np. nr OBI 6882773

1

2

3

1. Mieszanka roślin o pachnących  
kwiatach 125 g 41,99 opak.
cena za 1 kg = 335,92 nr OBI 6471395
2. Mieszanka roślin wabiących  
motyle 125 g 41,99 opak.  
cena za 1 kg = 335,92 nr OBI 6471353
3. Mieszanka roślin  
miododajnych dzikich 
•  0,5 kg 129,- opak. cena za 1 kg = 258,- 
• 1 kg 199,- opak. 
np. nr OBI 6557458

1. Bomby kwietne 5 szt. 
różne rodzaje 29,99 opak. 
cena za 1 szt. = 6,- 
np. nr OBI 6897029
2. Tuby z mieszanką kwiatów 30 g 
różne rodzaje 24,99 opak.
cena za 1 g = 0,83 
np. nr OBI 6717524
3. Konfetti kwietne 100 szt. 
17,99 opak. cena za 1 szt. = 0,18 
nr OBI 6897078

1

ŁĄKA
kwietna
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79,99 szt.

Budka lęgowa
3-piętrowa   
wym. 15 x 14 x 61 cm  
nr OBI 6887335  
Dostępna
w wybranych 
sklepach.

HOTELE DLA OWADÓW
budki lęgowe

od 39,99 szt.

Domek dla owadów Natura drewniany
• wym. 15 x 9 x 26 cm 39,99 szt.
• wym. 28 x 8,5 x 40 cm 89,99 szt.
nr OBI 6883896, 6883904 

od 73,99 szt.

Poidełko dla ptaków 
z ceramiki szkliwionej 
• Liść ⌀ 33,5 cm 73,99 szt. 
• Talerz ⌀ 30 cm 74,99 szt.
nr OBI 6801377, 6800999

44,99 szt.

Budka lęgowa opalana  
wym. 18 x 15 x 25 cm  
nr OBI 6608467

51,99 szt.

Budka lęgowa  
wym. 24 x 20 x 25 cm  
nr OBI 6756183

Poidełko dla ptaków ceramiczne różne formy
1. owalne wym. 29 x 16,5 cm 47,99 szt.
2. okrągłe ⌀ 32 cm 67,99 szt.
Poidełko dla owadów ceramiczne
3. ⌀ 33 cm 109,- szt.
nr OBI 1299130, 6579114, 6800965

2

1

3

od 47,99 szt.
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Drewniane kratki to atrakcyjny dodatek, który dopełni Twoją aranżację ogro-
du czy balkonu. Ta praktyczna konstrukcja osłoni Cię od hałasów z ulicy, 
zapewni prywatność i cień podczas odpoczynku. Pamiętaj, żeby elementy 
małej architektury dobierać do stylu ogrodu – listewkowe kratki wkomponu-
ją się w nowoczesną przestrzeń, zaś konstrukcje ze wzorem kraty wzbogacą 
tradycyjny ogród. Pomaluj je na ulubiony kolor.

DOPASOWANE
do ogrodu

Kratka ogrodowa Porto 
kolor brąz, wym. 60 x 180 cm 
nr OBI 6156913

189,-szt.

KRATKI OGRODOWE
dekoracyjne 
i funkcjonalne

Drewniane elementy małej architektury nie 
tylko dopełniają naszą przestrzeń, ale także 
ocieplają ją, tworząc bardziej przyjazną. Ażu-
rowe kratki pozwolą rozdzielić Ci poszcze-
gólne części ogrodu, zasłaniając te mniej 
atrakcyjne. Będąc podporą dla pnączy, jako 
zielona ściana stanowią świetną ozdobę.  
Możesz je wkomponować w ogrodzenie lub 
zamontować samodzielnie – w każdej posta-
ci dodadzą lekkości i uroku.

DREWNIANE
akcenty

Kratka ogrodowa  
Lausanna 
kolor szary,  
wym. 60 x 180 cm
nr OBI 2811941 

319,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Donica Heos plastikowa z wkładem  
• wym. 40 x 35 cm 59,99 szt. 
• wym. 40 x 44 cm 79,99 szt.
nr OBI 6854244, 6854376

Kratka ogrodowa Lausanna 
kolor wiśnia, wym. 60 x 180 cm
nr OBI 6642755

259,-szt.

Kratka ogrodowa Bjork 
kolor brąz, wym. 180 x 180 cm
nr OBI 2518041

259,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Kostka Finezja wapień dewoński 6 cm 

79,99 m2 nr OBI 6854822

W aranżacji użyto również: 
Grządka składana, wys. 20 cm, wym. 120 x 80 cm 109,- szt. nr OBI 6442255
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Szklarnia lub tunel zapewnią obfite plony nie-
zależnie od czynników atmosferycznych. Usta-
wione w nasłonecznionym miejscu stwarzają 
idealne warunki do uprawy warzyw, a nawet 
egzotycznych gatunków jak ananas, arbuz czy 
melon, gwarantując szybkie dojrzewanie i wyjąt-
kowo aromatyczne owoce. 

Miniszklarnia 
Respana 
kolory: szary i antracyt, 
wym. 27 x 38 x 77 cm 
np. nr OBI 4699831

135,-szt.

Tunel foliowy wzmocniony
•  wym. 2 x 3 x 2 m 539,- szt.
•  wym. 2 x 3,5 x 2 m 569,- szt.
•  wym. 2,5 x 4 x 2 m 659,- szt.
• wym. 3 x 6 x 2 m 889,- szt.
• wym. 3 x 8 x 2 m 1139,- szt.
np. nr OBI 3308517

od 539,-szt.

ROŚLINY
pod dachem

Szklarnia poliwęglanowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium, panele 
i dach wykonane z 6-milimetrowego, transparentnego poliwęglanu pokryte 
filtrem UV, system Thermovent, łatwy montaż
• wym. 220 x 220 x 215 cm, pow. 4,8 m2 3899,- szt. 
• wym. 220 x 290 x 215 cm, pow. 6,4 m2 4499,- szt. 
nr OBI 6853857, 6853840

3899,-szt.

ORGANIZOWANIE
własnej szklarni

Automatyczne okno uchylne, 
zapewniające odpowiednią cyr-
kulację powietrza i regulację 
temperatury wewnątrz szklarni.

SYSTEM
Thermovent

99,99 szt.

Ogród wertykalny Cascade Garden Wall
wym. 78 x 19 x 35 cm
nr OBI 6878334
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Donica prostokątna Nole 
wym. 80 x 40 x 40 cm,  
kolor złoty dąb
nr OBI 2518298

249,-szt.

1. Podłoże do wzniesionej grządki 50 l  
18,59 opak. cena za 1 L = 0,37 nr OBI 6458657 
2. Zrębki do wzniesionej grządki 50 l  
16,99 opak. cena za 1 L = 0,34 nr OBI 6458624 

1 2

UPRAWIANIE
własnych grządek

Podwyższone grządki nie tylko chronią wa-
rzywa i kwiaty przed szkodnikami, ale ze 
względu na wysokość są wygodne w obsłu-
dze dla ogrodnika. Przed posadzeniem ulu-
bionych roślin zapewnij im odpowiedni dre-
naż, a w przypadku drewnianych skrzynek 
zabezpiecz je od środka folią, ponakłuwaną 
od spodu. 

WYSOKA
grządka

25,99 opak.

Podłoże bez torfu
opak. 40 l, 
cena za 1 l = 0,65
nr OBI 6506810

Przyspiesza uprawę roślin i warzyw, 
chroni przed niekorzystnymi warunkami  
atmosferycznymi. Tunel foliowy ustawio-
ny w nasłonecznionym miejscu, zapew-
nia dobry przepływ powietrza, w czym 
pomagają mu boczne okna wentylacyjne. 

ZIELONO
w tunelu

od 87,99 szt.

Grządka składana, wys. 20 cm
• wym. 80 x 46 cm 87,99 szt.
• wym. 80 x 80 cm 97,99 szt.
• wym. 120 x 80 cm 109,- szt.
np. nr OBI 6442263

od 79,99 szt.

Tunel do grządki
• wym. 46 x 80 x 58 cm 79,99 szt.
• wym. 80 x 80 x 58 cm 99,99 szt.
• wym. 120 x 80 x 58 cm 129,- szt.
np. nr OBI 6627780

Rabata warzywna 6-poziomowa  
wym. 200 x 100 x 60 cm, kolor brązowy 
nr OBI 6642615. Produkt dostępny tylko na obi.pl.

1149,-szt.
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Nic nie smakuje lepiej niż produkt, który wyho-
dowaliśmy samodzielnie. Wysiewając w domu 
nasiona ogórka, kopru, lubczyku czy jadal-
nych kwiatów – stokrotki lub bratka, nie tylko 
spełniasz się jako ogrodnik, ale korzystasz 
z pewnego źródła zdrowych i ekologicznych 
upraw.

od 2,99 opak.

Nasiona ogórka konserwowego
• Polan 5 g 2,99 opak. cena za 1 g = 0,60
• Śremski 5 g 3,99 opak. cena za 1 g = 0,80
• Soplica 5 g 4,29 opak. cena za 1 g = 0,86
np. nr OBI 4081790

4,99 opak.

Nasiona  
ogórka ok. 50 szt.  
na taśmie 5 m 
cena za 1 m = 1,- 
nr OBI 5381850 

4,99 opak.

Nasiona kwiatów jadalnych
• Bratek wielkokwiatowy 0,5 g, cena za 1 g = 9,98
• Stokrotka pospolita 0,2 g, cena za 1 g = 24,95 
np. nr OBI 2866952
Dostępne również nasiona innych gatunków kwiatów jadalnych.

ZIOŁA
nasiona

JEDZ
ze smakiem

Duże przestrzenie dają duże możliwości. Czasem jednak wystarczy nie-
wielki, aczkolwiek dobrze nasłoneczniony parapet, żeby móc uprawiać 
własne zioła i warzywa. Brak przeciągów i wilgotna atmosfera – rośliny 
nie lubią kaloryferów, kominków czy klimatyzatorów – to kolejne czynniki 
sprzyjające wzrostowi. Wybieraj zawsze wysokiej jakości podłoże i podle-
waj rośliny regularnie, a na efekty nie będziesz musiał długo czekać.

ZIOŁOWY
ogródek

1,99 opak.

Nasiona ziół
• Koper Szmaragd 5 g, cena za 1 g = 0,40
• Bazylia właściwa 1 g
• Lubczyk ogrodowy 0,5 g, cena za 1 g = 3,98
np. nr OBI 6162325
Dostępne również inne gatunki ziół. 

od 15,98 kg

Cebula dymka
różne odmiany
np. nr OBI 4976783

W aranżacji użyto: 
1. Osłonka Taro wyplatana z bambusa
na nóżkach, naturalna, różne wymiary 
• ⌀ 15 cm 33,99 szt.
• ⌀ 20 cm 51,99 szt.
2. Osłonka Easter Island ceramiczna  
⌀ 12,5 cm 21,99 szt.
3. Osłonka Botanical metalowa  
⌀ 15 cm 23,99 szt.
nr OBI 6798268, 6800213, 6883714

2

1
3
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Domek ogrodowy Karmnik 1 
wym. 304,8 x 405,8 cm*, wys. 228,7 cm*
nr OBI 6648109
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

7999,-szt.

Domek ogrodowy Malwa drzwi podwójne
wym. 277,6 x 283,5 cm*, wys. 246,5 cm*
nr OBI 6648166
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

6999,-szt.

Domek ogrodowy Margaretka z podłogą 
wym. 247,5 x 297,1 cm*, wys. 246,9 cm* 
nr OBI 6648075
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

5499,-szt.

Domek ogrodowy Manor
wym. 192 x 130 cm*, wys. 198 cm*,
wykonany z tworzywa
nr OBI 2708907

1949,-szt.

Domek ogrodowy Bratek  
wym. 201,9 x 207,9 cm*, wys. 228,9 cm*
nr OBI 6648083

3749,-szt.

Domek ogrodowy metalowy
3 m2, wym. 174 x 194 cm*, wys. 200 cm*
nr OBI 6426027

1299,-szt.

Drewutnia
kolor szary, wym. 180 x 90 cm*, wys. 180 cm*
nr OBI 6646376

899,-szt.

DOMKI NARZĘDZIOWE
praktyczny schowek

*Wymiary zewnętrzne z zadaszeniem.
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Kosiarka spalinowa 3 w 1 z napędem 
silnik Honda GCV 3,7 KM* szer. koszenia 51 cm, kosz 60 l
nr OBI 6470645. Dostępna w wybranych sklepach.

1799,-szt.

Traktorek spalinowy Alpina 
silnik ST 350 powered by Stiga 7,5 KM*, szer. koszenia 84 cm, kosz 200 l, nr OBI 6853949

7699,-szt. Kosiarka spalinowa 3 w 1 z napędem 
6 KM*, szer. koszenia 53 cm, kosz 75 l, elektrostart 
nr OBI 6468144

1699,-szt.

Kosiarka spalinowa 3 w 1 z napędem 
4,1 KM*, szer. koszenia 46 cm, kosz 55 l
nr OBI 6778575. Dostępna w wybranych sklepach.

1199,-szt.

Kosiarka spalinowa 3 w 1 z napędem 
silnik B&S 300E 2,3 KM*, szer. koszenia 41 cm, kosz 40 l
nr OBI 2601813

999,-szt.

KOSIARKI SPALINOWE
na większe przestrzenie

* Moc przybliżona osiągana  
w warunkach laboratoryjnych.
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Robot koszący Landroid M700 
maks. pow. do 700 m2, 
szer. koszenia 18 cm 
nr OBI 6729388

3999,-szt.

Robot koszący Landroid L1000
maks. pow. do 1000 m2,  
szer. koszenia 18 cm
nr OBI 6770341

4999,-szt.

KOSIARKI ELEKTRYCZNE
wygodne w obsłudze

Kosiarka elektryczna
moc 1800 W, szer. koszenia 43 cm, kosz 50 l
nr OBI 2599066

769,-szt.
Kosiarka elektryczna 
moc 1600 W, indukcyjny silnik,  
szer. koszenia 38 cm, kosz 40 l
nr OBI 3308913. Dostępna w wybranych sklepach.

609,-szt.

Kosiarka elektryczna 
moc 1200 W, szer. koszenia 33 cm, kosz 30 l 
nr OBI 2599025

299,-szt.

Kosiarka elektryczna 
moc 1200 W, szer. koszenia 32 cm, kosz 31 l
nr OBI 6303911

399,-szt.
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W aranżacji użyto: 1. Pilarka łańcuchowa 4Garden 2 x 20 V dł. prowadnicy 35 cm 449,- szt. nr OBI 6746119* 2. Dmuchawa do liści 
4Garden 20 V 99,99 szt. nr OBI 6746085* 3. Pilarka łańcuchowa na wysięgniku 20 V dł. prowadnicy 20 cm 289,- szt. nr OBI 6746101* 
4. Podkaszarka 4Garden 20 V szer. cięcia 25 cm 249,- szt. nr OBI 6746069 5. Opryskiwacz 4Garden 20 V poj. 16 l 219,- szt. nr OBI 6775290* 
6. Ładowarka 20 V 2,2 A 59,99 szt. nr OBI 6746168 7. Akumulator 20 V 4,0 Ah 159,- szt. nr OBI 6746143 8. Nożyce do żywopłotu 4Garden 
20 V dł. ostrza 51 cm 279,- szt. nr OBI 6746051 9. Nożyce do żywopłotu i trawy 4Garden 3,6 V 109,- szt. nr OBI 2599140
*Urządzenia sprzedawane bez akumulatora i ładowarki.

Ciche, lekkie, ekologiczne i łatwe w obsłudze na-
rzędzia akumulatorowe z pewnością uprzyjemnią 
pielęgnację zieleni niejednemu amatorowi wypo-
czynku w ogrodzie. W dodatku jeden akumulator 
możesz wykorzystać do wielu urządzeń – wystar-
czy 120 minut do pełnego naładowania.

JEDEN AKUMULATOR
wiele możliwości

W aranżacji użyto: 
1. Kosiarka LUX 2 x 20 V, szer. koszenia 33 cm, kosz 35 l 899,- szt. nr OBI 6415814
2. Podkaszarka LUX 20 V, szer. cięcia 26 cm 149,- szt. nr OBI 6415731* 
3. Kosa LUX 2 x 20 V 569,- szt. nr OBI 6415780* 
4. Nożyce do żywopłotu na wysięgniku LUX 20 V, dł. ostrza 51 cm 339,- szt. nr OBI 6415764* 
5. Nożyce do żywopłotu LUX 2 x 20 V, dł. ostrza 80 cm 379,- szt. nr OBI 6415772* 
6. Nożyce do żywopłotu LUX 20 V, dł. ostrza 52 cm 169,- szt. nr OBI 6415756* 
7. Pilarka łańcuchowa LUX 2 x 20 V, dł. prowadnicy 30 cm 519,- szt. nr OBI 6415798* 
*Urządzenia sprzedawane bez akumulatora i ładowarki.

W aranżacji użyto:  
1. Nożyce do żywopłotu Alpina 20 V dł. ostrza 70 cm 
479,- szt. nr OBI 6698740* 
2. Dmuchawa do liści Alpina 20 V  
459,- szt. nr OBI 6698757* 
3. Zestaw piła/nożyce Alpina 20 V dł. ostrza 45,5 cm,  
dł. prowadnicy 20 cm 899,- szt. nr OBI 6698765* 
4. Podkaszarka Alpina 20 V  
szer. cięcia 25 cm 499,- szt. nr OBI 6698732* 
*Urządzenia sprzedawane  
z akumulatorem i ładowarką.

799,-szt.

Kosiarka Alpina 20 V  
szer. koszenia 30 cm,  
kosz 30 l, nr OBI 6698708
Urządzenie sprzedawane  
z akumulatorem  
i ładowarką.

NARZĘDZIA
akumulatorowe

1. Akumulator 20 V 4,0 Ah 169,- szt. nr OBI 6415103 
2. Ładowarka 20 V 64,99 szt. nr OBI 6415137

1

2

DLA KAŻDEGO
ogrodnika
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PRZESTRZEŃ
pełna życia

Bo nie samym odpoczynkiem mały człowiek żyje, 
zwłaszcza że w ogrodzie czeka go tyle atrakcji, co 
w niejednym parku rozrywki. Zaaranżuj ogród tak, 
aby obok Twoich ulubionych miejsc do wypoczyn-
ku nie zabrakło przestrzeni dla najmłodszych: plac 
zabaw, huśtawka, trampolina, piaskownica, a nawet 
własny drewniany domek będą dla nich prawdziwym 
rajem. Pomalujcie razem domek, wybierzcie elementy 
do budowy placu zabaw i foremki do piaskownicy. Pa-
miętaj, że dziecięca wyobraźnia nie ma granic, a To-
bie pozwoli wykazać się talentem majsterkowicza. Po 
ciężkiej pracy ułóż się wygodnie na leżaku i obok od-
głosów natury nadsłuchuj śmiechu Twojej pociechy. 
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W aranżacji użyto:
1. Dywan ręcznie tkany z juty ⌀ 100 cm 79,99 szt. nr OBI 6607774 2. Deska tarasowa świerk skandynawski wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm 42,99 szt. cena za 
1 m2 = 118,43 nr OBI 6297659 3. Otoczak dolomitowy biały 20 kg 39,99 opak. cena za 1 kg = 2,- nr OBI 6858559 4. Płot lamelowy R18 wym. 180 x 150 cm
64,99 szt. nr OBI 6442321 5. Drewno konstrukcyjne C-24 wym. 100 x 50 cm, nr OBI 664580 6. Płyta falista PVC transparentna wym. 250 x 90 cm, 
wysoki stopień przejrzystości i przepuszczalności światła, klasa pożarowa B1 66,99 szt. cena za 1 m2 = 29,78 nr OBI 6028278

STREFA
małych aktywnych Drewniany domek w naturalnym 

odcieniu robi wrażenie i świet-
nie komponuje się z otaczającą 
zielenią. Gdy jednak znudzi się 
naszym pociechom, czas pomy-
śleć o wspólnej metamorfozie. 
Wystarczy odpowiedni pędzel 
i farba, która łatwo pokryje de-
ski, dzięki czemu nabierze on 

nowego oblicza.

W domu to właśnie wykończenie i dodatki budują klimat 
i tworzą niepowtarzalny styl. Nawet minimalistyczna 
drewniana konstrukcja będzie domagać się przytulne-
go wyposażenia. Miękkie siedziska, wygodne pufy czy 
nawet ogrodowy hamak to niezbędniki do wypoczynku, 
które doceni każdy gość.

1

2

3

1. Fotel-hamak z frędzlami
z poduszkami na siedzisku
199,- szt. nr OBI 6571467 
2. Puf nadmuchiwany 69,99 szt. nr OBI 6397376  
3. Puf-worek Giant 249,- szt. nr OBI 6518542
Dostępny w wybranych sklepach.

1
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5

DOMEK
jak malowany

wygodnie
USIĄDŹ

59,99 opak.

Farba Sadolin 
Kolory Ogrodu 0,7 l
6 lat ochrony, kolor 
biały skandynawski
cena za 1 l = 85,70
nr OBI 2867893
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Trampolina z siatką wewnętrzną
⌀ 252 cm
nr OBI 6855696

579,-szt.

TRAMPOLINA
na zawody w skokach

1

3

2

4

6

5

DOPASUJ 
dziecięce produkty

W aranżacji użyto:
1. Obręcz do koszykówki* ⌀ 45 cm 79,99 szt. nr OBI 6649297 2. Siedzisko huśtawki Trimax 3 w 1* 179,- szt. nr OBI 6649388 3. Ścianka wspinaczkowa* 
wym. 54 x 7 x 170 cm 249,- szt. nr OBI 3144995 4. Flaga Pirat + zestaw montażowy* 49,99 szt. nr OBI 6393508 5. Piasek do piaskownic 20 kg 18,49 opak.  
cena za 1 kg = 0,92 nr OBI 2518389 6. Ślizg kolor ciemny zielony, dł. 220 cm, wys. 120 cm 289,- szt. nr OBI 6567283 *Produkt dostępny tylko na obi.pl.
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Domek Arti 
wym. 125 x 178 cm, wys. 211 cm,  
impregnacja w kolorze białym
nr OBI 6856769

1599,-szt.

Domek Rocky ze ślizgiem
wym. 400 x 226 cm, wys. 250 cm
nr OBI 2536068

2599,-szt.

Domek Megi
wym. 161 x 248 cm, wys. 218 cm
nr OBI 2601417. Produkt dostępny tylko na obi.pl.

3839,-szt.

Gdy masz duży ogród, możesz pozwo-
lić sobie nie tylko na efektowne zie-
lone aranżacje, ale także na… drugi 
dom, nawet piętrowy. Razem ze swoim 
maluchem pomalujcie go na ulubiony 
kolor, udekorujcie kwiatami, a dla uzy-
skania efektu przytulności, powieście 
firanki w oknach. Gdy wszystko będzie 
już urządzone, wypijcie razem popołu-
dniową herbatkę.

Domek Arti   
wym. 125 x 178 cm, wys. 211 cm,  
impregnacja w kolorze zielonym
nr OBI 6297998

1319,-szt.

DOMKI DLA DZIECI
baza do zabawy

Nawet latem pogoda potrafi być kapryśna. Warto wtedy zaszyć się 
w domu i poczuć jak prawdziwy gospodarz. Drewniane domki dla dzie-
ci to miejsce, gdzie Twój maluch może spędzać czas z rówieśnikami 
na zabawie równie udanej jak w ogrodzie. Te miniwersje prawdziwego 
rodzinnego domu od małego uczą kreowania własnej przestrzeni i pil-
nowania porządku.

w domku

MAŁY
dla małych

SPOTKAJMY SIĘ
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Domek Robi
wym. 220 x 174 cm, wys. 272 cm
nr OBI 2601490
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

2699,-szt.

Domek Ami
wym. 240 x 192 cm, wys. 173 cm
nr OBI 2536050
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

1899,-szt.

Domek Nati z tarasem
wym. 139 x 237 cm, wys. 165 cm
nr OBI 3264298
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

1999,-szt.
Domek Milo
wym. 227 x 286 cm, wys. 232 cm
nr OBI 2601458
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

2539,-szt.

Domek Remi ze ślizgiem  
wym. 118 x 165 cm, wys. 249 cm
nr OBI 3264314
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

1899,-szt.

DOMKI DLA DZIECI
własne M od małego
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Plac zabaw Ninja Box Kama 
wym. 367 x 463 cm, wys. 210 cm
nr OBI 6512214

2399,-szt.

Plac zabaw Ninja Box 4 
wym. 447 x 225 cm, wys. 210 cm
nr OBI 6649461

2699,-szt.

Plac zabaw to nie lada rozrywka dla Two-
ich maluchów, ale i chwila relaksu dla Cie-
bie. Aby był w pełni bezpieczny, postaw go 
w miejscu widocznym z okna czy Twojego 
miejsca odpoczynku w ogrodzie. Wybierz 
miejsce zacienione, najlepiej pod drzewami, 
a wokół placu rozłóż nawierzchnię z gumy, 
która gwarantuje bezpieczeństwo bawią-
cych się dzieci. Dostępna w różnych kolo-
rach, będzie prawdziwą ozdobą ogrodu.

Wieża XXL Gryf ze ślizgiem
wym. 280 x 382 cm, wys. 217 cm,
dł. ślizgu 300 cm
nr OBI 6740245
Produkt dostępny tylko na obi.pl.

2599,-szt.

Miniwieża Gryf ze ślizgiem 
nr OBI 6649347

799,-szt.

PLACE ZABAW
kompleksowy park rozrywki

Park rozrywki kilka kroków od domu 
gwarantuje długie godziny na świeżym 
powietrzu. Ścianki wspinaczkowe, dra-
binki, zjeżdżalnie, huśtawki, które mo-
żesz osobno dobierać do placu zabaw, 
sprawią, że Twój ogród będzie tętnił ży-
ciem od rana do wieczora. 

ZABAWA
na całego

BEZPIECZNEJ
zabawy

Plac zabaw Ninja Box 3
wym. 447 x 225 cm, wys. 210 cm
nr OBI 6512222
Produkt dostępny tylko na obi.pl.2649,-szt.
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Piaskownica Tom wym. 140 x 140 cm
nr OBI 2517886. Piaskownica sprzedawana 
jest bez zabawek i piasku.

399,-szt.

94,99 szt.

Piaskownica  
Muszelka
wym. 176 x 88 x 42 cm
nr OBI 6240782

Stolik z piaskownicą
wym. 89 x 91 x 51 cm
nr OBI 6631444
Piaskownica sprzedawana jest bez zabawek i piasku.

249,-szt.

Piaskownica z ławeczką i stolikiem, wym. piaskownicy 120 x 120 cm,  
wym. całości wraz ze stolikiem 211,5 x 120 cm, wys. stolika 50,9 cm 
nr OBI 6852792. Piaskownica sprzedawana jest bez zabawek i piasku.

519,-szt.

PIASKOWNICE
na małe i większe budowle

Piaskownica Tom, wym. 140 x 140 cm, nr OBI 2517886 
Piaskownica sprzedawana jest bez zabawek i piasku.

399,-szt.

Daszek do piaskownicy Tom, wym. 156 x 160 cm  
nr OBI 6631378

299,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Płot drewniany Milano, kolor szary, wym. 180 x 180 cm 
379,- szt. nr OBI 6047674

Piaskownica i daszek sprzedawane są oddzielnie.
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Huśtawka Luiza
wym. 220 x 189 x 198 cm
nr OBI 3227378
Cena nie obejmuje dodatków.

839,-szt.

Huśtawka Maja
wym. 304 x 340 cm, wys. 227 cm,
w kpl.: ślizg i siedzisko
nr OBI 2517902

849,-szt.

Huśtawka Gryf podwójna ze ślizgiem
nr OBI 3264405

1219,-szt.

Huśtawka Lena 
wym. 304 x 220 cm, 
wys. 225 cm, w kpl.: 
siedzisko i trapez 
nr OBI 3242393

499,-szt.

Huśtawka Tola metalowa 
wahadłowo-obrotowa, dł. 200 cm,
szer. 20 cm, wys. 70 cm
nr OBI 6649230

249,-szt.

HUŚTAWKI DLA DZIECI
do bujania w obłokach

W aranżacji użyto również: 
Płot drewniany Klara, kolor szary, wym. 180 x 180  cm
249,- szt. nr OBI 3237385
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Oferta ważna od 30.03.2022 do 31.08.2022 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów. Z uwagi 
na rozłożone w czasie dostawy produktów, część asortymentu może być niedostępna od pierwszego 
dnia obowiązywania oferty. Część artykułów jest dostępna wyłącznie w wybranych sklepach OBI lub na 
zamówienie Klienta. Przed wizytą w sklepie upewnij się, że produkt jest dostępny w Twojej lokalizacji, 
dzwoniąc na infolinię pod numer 800 624 624 lub sprawdzając dostępność w wybranym sklepie, korzystając 
ze strony obi.pl. Zdjęcia artykułów mają charakter wyłącznie poglądowy. Niektóre elementy dekoracji lub 
aranżacji nie stanowią oferty handlowej OBI. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Adresy i godziny otwarcia sklepów OBI znajdują się na obi.pl.

Zrób zakupy na obi.pl i zamów z bez-
płatnym odbiorem w sklepie. Produkty 
w prosty sposób wyszukasz na naszej 
stronie, a po ich odbiór będziesz mógł 
zgłosić się nawet w 2 godziny od złoże-

nia zamówienia. 

To już nie Twój problem. Polecimy Ci  
wykonawców, którzy szybko i profe-

sjonalnie zadbają o:

• montaż Twojego ogrodzenia, 
• desek tarasowych, 

• architektury ogrodowej, 
• robotów koszących, 

• systemów nawadniania 
• zakładanie trawnika. 

*Zapytaj o dostępność wybranej usługi 
w Twoim sklepie. Szczegóły usługi  
w Regulaminie organizacji montażu  

dostępnym w sklepach i na obi.pl.

MONTAŻ*

Pomożemy w dostawie 
produktów zakupionych 
w naszym sklepie i na 

obi.pl. 

DOSTAWA
DO DOMU

Zrób zakupy przez telefon bez 
wychodzenia z domu. Przygotuj listę 
produktów, zadzwoń na naszą infolinię, 
podaj konsultantowi niezbędne dane, 

określ formę płatności i odbiór.

ZAKUPY 
PRZEZ TELEFON

ZAMÓW 
I ODBIERZ

Niezapowiedziane wydatki, planowany 
remont mieszkania, a może budowa 
nowego domu? Zrób to już dziś. Sko-
rzystaj z wygodnych zakupów na raty 

i rozłóż swoje płatności w czasie. 

ZAKUPY  
Z RATAMI

Oszczędź swój czas, zama-
wiając online! Sprawdź ofer-
tę na naszej stronie obi.pl, 
wybierz ulubione produkty 
i odbierz je w sklepie lub za-

mów dostawę do domu. 

ZAKUPY  
NA OBI.PL

SKORZYSTAJ
z naszych usług



ZROBISZ  
TO Z
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