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WYBIERAJ SPOŚRÓD
TYSIĘCY DODATKÓW
DO WNĘTRZ

ZROBISZ

TO Z

STWÓRZ WNĘTRZE

W SWOIM STYLU!
Ile wnętrz, tyle pomysłów na ich aranżacje. Przy kreowaniu nowych przestrzeni to właśnie
detal ma największe znaczenie – zachwyca, przyciąga nasz wzrok, dopełnia wnętrze i czyni
je niepowtarzalnym. Przestrzenie inspirowane pięknem natury, odległą północą, mocnym
kolorem, bogactwem materiałów czy zawsze modną klasyką, powinny być wygodne, funkcjonalne i oddawać naszą osobowość.

1000 POMYSŁÓW

Nie masz pomysłu na swój salon czy sypialnię? Już dziś możesz je zmienić, tak jak zrobili
to bohaterowie naszego katalogu. Poznaj ich wybory, zainspiruj się i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie. Doskonałym dodatkiem, a zarazem nowością w OBI, są samodzielnie
robione meble czy spersonalizowane zestawy Create by OBI, które będą oryginalnym dopełnieniem Twojego stylu. Znajdziesz je w naszym katalogu i na stronie create.obi.pl.
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WERONIKA, ŁÓDŹ
Dlaczego mieszkanie Weroniki jest wyjątkowe? Bo urządziła
je po swojemu. To jej miejsce, w którym z przyjemnością
spędza każdą chwilę. A jak jej się znudzi, może zaaranżować
je na nowo. W końcu pomysłów nie brakuje.

WSZYSTKIE CENY W KATALOGU SĄ PODANE W ZŁOTYCH POLSKICH
WRAZ Z USTAWOWYM PODATKIEM VAT.
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Ramka
• mała 49,99 szt.
• duża 59,99 szt.
nr OBI 6823009,
6823033

BAW SIĘ KREATYWNOŚCIĄ,
EKSPERYMENTUJ, PERSONALIZUJ

Wiszący kwietnik
89,99 szt.
nr OBI 6822985
Cena nie obejmuje roślin.

ORYGINALNE MEBLE
DO SAMODZIELNEGO ZROBIENIA

Stojak na kwiaty
• mały 59,99 szt.
• średni 69,99 szt.
nr OBI 6823017, 6823025

1. Odwiedź
create.obi.pl
i wybierz mebel
do samodzielnego
złożenia

Cena nie obejmuje roślin.
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lub sklep OBI i wybierz
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stołowa
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PAMIĘTAJ O INSTRUKCJI

ZROBISZ TO
z OBI

PAMIĘTAJ O INSTRUKCJI
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Instrukcję montażu mebli znajdziesz na
create.obi.pl , a wszystkie potrzebne produkty w sklepach OBI

Każdy zestaw zapakowany
jest w poręczne pudełko

Instrukcję montażu znajdziesz
w pudełku z zestawem
5

RELAKS W BARWACH NATURY
W TWOIM SALONIE
Delikatne brązy przywołujące barwy ziemi, subtelne żółcie kojarzące się z nadmorskim piaskiem, ciepłe kremy dopełnione
soczystą zielenią roślin… Te kompozycje kolorystyczne urzekają prostotą, tworząc przytulną, pełną ciepła oazę, w której
poczujesz się jak w naturalnym środowisku. Bezpretensjonalny urok wnętrza podkreślają dodatki z naturalnych materiałów: wikliny, rattanu czy połyskującego mosiądzu. Drewniane
podłogi i ciepłe oświetlenie tworzą klimat sprzyjający relaksowi. To pomysł na miejsce, w którym chcesz celebrować
codzienność.

MOSIĄDZ

MATERIAŁY
NATURALNE

KOLORY
ZIEMI

TAPETY
Z ILUSTRACJĄ
STRUKTURA DREWNA
7

POMYSŁ

!

NOWOŚĆ

#164 RELAKS W BARWACH NATURY
W TWOIM SALONIE

ZRÓBMY TO:

5

STÓŁ LUNCH

4

Zaproś
domudolor
naturę!
otoczeniu
naturalnych
materiałów
Loremdoipsum
sit W
amet,
consectetur
adipiscing
elit,
i delikatnych barw poczujesz spokój i ukojenie. Ten salon w ciepłych
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
kolorach to miejsce idealne do odpoczynku i spotkań ze znajomymi.
magna aliqua.
enimmoc
ad minim
veniam, quis
Naturalne
dodatkiUtmają
i ponadczasowy
urok,nostrud.
który będzie urzekał Cię każdego dnia.

!

Poznaj naszą nowość! Ten stół, który możesz zrobić samodzielnie, idealnie wpisuje się w naturalny klimat Twojego salonu. Dopasuj mebel do wnętrza, malując podstawę
w ulubionym kolorze. Instrukcję i niezbędne informacje
znajdziesz na create.obi.pl.

SKANUJ
MNIE!
Farba 6
indyjski palisander
nr OBI 5759212

ZOBACZ WIĘCEJ

Farba 6
droga pielgrzyma
nr OBI 6231609

7

3

Farba 6
masala chai
nr OBI 5759188
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2
3
2

2

1
1

W aranżacji użyto:
1. Panel podłogowy Dąb Lagos 46,99 m2 nr OBI 3310778 2. Dywan Panama, różne wymiary i kolory od 89,- szt. np. nr OBI 6810808 (cena dot. wym. 60 x 100 cm) 3. Lampa podłogowa
Townshend, 2 x 10 W, E27, kolor czarny 429,- szt. nr OBI 6832117 4. Kinkiet Townshend, 1 x 60 W, E27, kolor czarny z drewnem 105,- szt. nr OBI 6814404 5. Lampa Jodhpur,
wym. 45 x 40 cm, stary mosiądz, 1 x 40 W, E27 279,- szt. nr OBI 6524987 6. Farba Dulux Kolory Świata 2,5 l 59,99 opak. nr OBI 5759212, 6231609, 5759188 7. Półka sosnowa sękata,
wym. 1,8 x 30 x 80 cm 40,99 szt. nr OBI 6716203 (dostępne różne wymiary) 8. Konsola drewniana do półek, wym. 20 x 25 cm 36,99 szt. nr OBI 5592969 (dostępne różne wymiary)

1. Poduszka Maroko, różne kolory 39,99 szt. np. nr OBI 6740401
2. Poduszka Victor, różne kolory 39,99 szt. np. nr OBI 6551147, 6551154
3. Poduszka Garda, kolor biało-musztardowy 39,99 szt. nr OBI 6733380
4. Poduszka Lacrima, różne kolory 39,99 szt. np. nr OBI 6740500
(wszystkie powyższe poduszki mają wym. 45 x 45 cm)

ANIA,
PŁOCK

9

59,99

ŚCIANY

szt.

Tapeta Liście Monstery
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m,
kolor biały
nr OBI 6563738

W ODCIENIACH NATURY

2

1. Tapeta Meron
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, kolor biały
52,99 szt. nr OBI 2994697
2. Tapeta Cegła
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, kolor biały
59,99 szt. nr OBI 6574800

od

57,

99
szt.

Tapeta Palm Springs winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, różne kolory
np. nr OBI 6562771

19,

99

szt.

Panel tapicerowany Stant
różne kształty i wymiary
np. nr OBI 6547640

1

61,99
szt.

Tapeta Trees
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, różne kolory
np. nr OBI 6551360

11

ZASŁONY
Z WIDOKIEM NA NATURĘ

69,99

szt.

od

17,99
szt.

Roleta Mohito
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6554224
(cena dot.
wym. 36 x 150 cm)

Zasłona Sophia
na przelotkach
wym. 140 x 260 cm,
różne kolory
np. nr OBI 6618383

69,99
szt.

Firana Gamma
na przelotkach
wym. 135 x 245 cm,
różne kolory
np. nr OBI 6772487

1

1

2

2

W aranżacji użyto:
1. Roleta plisowana Verona, różne wymiary i kolory od 42,99 szt.
np. nr OBI 3251774 (cena dot. wym. 42,5 x 150 cm)
2. Zasłona Sophia, wym. 140 x 260 cm,
różne kolory 69,99 szt. np. nr OBI 6618458

W aranżacji użyto:
1. Zasłona Alessio, wym. 135 x 245 cm, różne kolory
79,99 szt. np. nr OBI 6647606
2. Obejma do zasłon, dł. 82 cm, kolor naturalny
27,99 szt. np. nr OBI 3146453
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DYWANY
W KOLORACH ZIEMI
2

1

od

15,99
szt.

Dywaniki bawełniane:
Sunila, Sarla, Lattice
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6567655
(cena dot. wym. 50 x 80 cm dla dywanu Sarla)

od

79,99
szt.

Dywan Yoga
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 3012671
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)

od

99,99
szt.

Dywan Lotus
wzór aztecki, różne wymiary
np. nr OBI 6838932
(cena dot. wym. 67 x 120 cm)

W aranżacji użyto:
1. Dywan Jamajka, różne wymiary i kolory
od 34,99 szt. np. nr OBI 6419311
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)
2. Panel drewniany Tablero Abetto, opak. 0,54 m2,
zastosowanie do wnętrz, materiał drewno,
wym. 8 x 42 cm 135,- opak. cena za 1 m2 = 250,- nr OBI 6835425

119,-

od
szt.
Dywan Patchwork
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6440341
(cena dot. wym. 60 x 110 cm)
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OŚWIETLENIE

29,99

59,99

szt.

szt.

Girlanda LED Ahne
10 punktów świetlnych LED,
2700 K, zasilanie 2 x AA
(brak baterii w zestawie)
nr OBI 6764914

Z MIŁOŚCI DO NATURY

Girlanda LED Korg
10 punktów świetlnych
LED, 2700 K,
zasilanie 2 x AA
(brak baterii
w zestawie)
nr OBI 6764971

2
1

od

1. Lampa wisząca Townshend, 3 x 60 W, E27, kolor czarny z drewnem 445,- szt. nr OBI 6814479
2. Kinkiet Townshend, 1 x 10 W, E27, kolor czarny z drewnem 159,- szt. nr OBI 6832257

199,-

szt.

199,-

szt.

Lampa wisząca Bordesley
• ⌀ 21 cm, 1 x 28 W, E27 199,- szt.
• ⌀ 35 cm, 1 x 28 W, E27 329,- szt.
nr OBI 6832216, 6832208

Lampa stojąca
Bordesley
1 x 28 W, E27
nr OBI 6832224

17

W aranżacji użyto:
1. Tapeta Brzoza winylowa na flizelinie, wym. 0,53 x 10,05 m,
kolor szary 59,99 szt. nr OBI 6564165
2. Dywanik bawełniany Rohan, wym. 50 x 80 cm 59,99 szt. nr OBI 6567689
3. Zegar ścienny Wall ⌀ 30 59,99 szt. nr OBI 6758973
4. Dywan Jamajka, ⌀ 67 cm, różne kolory 34,99 szt. np. nr OBI 6419154
5. Siedzisko Valentina, wym. 40 x 40 x 5 cm, różne kolory
34,99 szt. np. nr OBI 6630313

TEKSTYLIA
NATURALNIE PRZYTULNE

1

39,99
szt.

Poduszka Brzoza
wym. 45 x 45 cm,
kolor biały
nr OBI 6761779

39,99
szt.

5

2

Poduszka Belissa
wym. 40 x 40 cm,
różne kolory
np. nr OBI 6508352

3

PACKSHOT

4

37,99

Poduszka Janette
szt. wym. 40 x 40 cm, różne kolory
np. nr OBI 6419808

4

WNĘTRZE W STYLU
MIEJSKIEJ DŻUNGLI
Wakacje mogą trwać przez cały rok. Przenieś do swojego wnętrza klimat tropikalnych podróży, który przywoła wspomnienia
lata w towarzystwie dzikiej przyrody. Mocna soczysta zieleń
zdobiąca podłogi i ściany, dopełniona bujną roślinnością,
w dzień doda Ci energii, a wieczorem utuli do snu. Jej temperament ostudzić może tylko stonowane drewno i naturalne materiały użyte w dekoracjach – oświetleniu i donicach. Idealnie
czują się w otoczeniu mebli w tym samym kolorze, przełamanym roślinnymi akcentami miękkich poduch.

MATERIAŁY
NATURALNE
DREWNIANE
PODŁOGI

OZDOBY
ZWIERZĘCE

ZŁOTE
ELEMENTY
KOLORY
DŻUNGLI
21

!

POMYSŁ

Możesz wybrać tapety w botaniczne wzory albo… dekoracyjne lamele w kolorze drewna, które niczym pnie drzew
ozdobią Twoją ścianę. W takim otoczeniu poczujesz się jak
w tropikalnym lesie.

5

#248 WNĘTRZE W STYLU

ŚCIANA
Z LAMELI

MIEJSKIEJ DŻUNGLI
6

!

O:
ZRÓZRBÓMBYMTYO:T

OLA,
POZNAŃ

Jeśli jesteś miłośnikiem podróży, swoje wspomnienia
z tropikalnych wakacji możesz
przenieść do salonu.
We wnętrzu pełnym egzotycznych roślin i zwierzęcych
wzorów poczujesz
się jak w słonecznej
Afryce.

7

4
3
Lamele ścienne
Dąb Saragossa
wym. 3 cm x 4 cm x 2,8 mb,
6 szt. 249,- opak.
nr OBI 6753768

NOWOŚĆ

!

ZRÓBMY TO:

REGAŁ NA ROŚLINY FLORA
2
1
W aranżacji użyto:
1. Panele winylowe Flamenco Oak 84,99 m2 nr OBI 6761878 2. Dywan Panama, różne wymiary i kolory od 89,- szt. np. nr OBI 6810832
(cena dot. wym. 60 x 100 cm) 3. Tapeta Monstera winylowa na flizelinie, kolor zielony 61,99 szt. nr OBI 2996825 4. Farba Dulux Kolory Świata 2,5 l, zieleń boho 59,99 opak.
nr OBI 3371770 5. Lampa wisząca Amsfield, 1 x 60 W, E27 289,- szt. nr OBI 3143583 6. Kinkiet Ponte, 1 x 60 W, E27 159,- szt. nr OBI 6380380 7. Lamele ścienne Dąb Saragossa,
wym. 3 cm x 4 cm x 2,8 mb, 6 szt. 249,- opak. nr OBI 6753768

Dżungla to nie tylko efektowne duże rośliny. Te mniejsze z łatwością wyeksponujesz na drewnianej, wielopoziomowej półce, która jest nowością w naszej ofercie.
Taki efektowny mebel możesz zrobić sam
i pomalować go na dowolny kolor. Instrukcję znajdziesz na create.obi.pl.

SKANUJ
MNIE!

ZOBACZ WIĘCEJ
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ZRÓB TO SAM:
STOLIK I LAMPKA

!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZRÓBMY TO:

ZRÓBMY TO:

MAŁA LAMPKA
STOŁOWA

STOLIK KAWOWY PODWÓJNY
ALEX
Nowość! Zrób samodzielnie oryginalny, drewniany stolik, który
dopełni Twoją tropikalną dżunglę. Sprawdź nasze porady i instrukcję na create.obi.pl.

SKANUJ
MNIE!

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowość! W pudełku znajdziesz elementy do stworzenia oryginalnej
lampki. Dokup farbę lub sznurek
i nadaj jej unikatowy charakter. Więcej zestawów szukaj na create.obi.pl.

1. Przygotuj wszystkie niezbędne

2. Postaw jedną paletę na drugiej

produkty, które znajdziesz
w liście materiałów.

i skręć je ze sobą.

SKANUJ
MNIE!

ZOBACZ WIĘCEJ
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3. Zamontuj dołączoną do zestawu

4. Udekoruj lampkę sznurkiem

dekoracyjną żarówkę.

lub pomaluj na dowolny kolor.
25

POMYSŁ

!

#259 PRZEZ DŻUNGLĘ

4

DO POKOJU DZIECIĘCEGO
5

3

71,99
szt.

Tapeta Liście
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m,
kolor zielony
nr OBI 6563704

61,99
szt.

Tapeta Monstera
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m,
kolor zielony
nr OBI 2996825

NOWOŚĆ

!

W takim pokoju Twoje
dzieci nigdy nie będą
się nudzić. Bujne rośliny, „dzikie zwierzęta”,
egzotyczne printy to
nasz pomysł na domową minidżunglę,
w której zabawa
nie ma końca.

ZRÓBMY TO:

ŁÓŻKO
DZIECIĘCE EMMA

99,99
szt.

Tapeta Egzotyczne rośliny
winylowa na flizelinie
wym. 0,52 x 10,05 m,
kolor zielony
np. nr OBI 6820583

ZRÓBMY TO:

DUET
LAMPERII
Z TAPETĄ

Nowość! W tym nietuzinkowym
łóżku, które zrobisz samodzielnie, Twoje dziecko będzie śniło
o dalekich podróżach. Udekoruj
je po swojemu, zawieszając na
„dachu” lampki, które uła
t wią
zabawę i czytanie. Kolor stelaża
dobierz do wnętrza. Instrukcję
znajdziesz na create.obi.pl.

SKANUJ
MNIE!

!

Lamperia wraca do łask, kusząc oryginalnymi rozwiązaniami. Ta wykonana z desek
w kolorze tropikalnej zieleni
zyska w połączeniu z ozdobną tapetą w botaniczne wzory. Dżungla w czterech ścianach? Czemu nie!

2

ZOBACZ WIĘCEJ
1
W aranżacji użyto:
1. Panel winylowy Flamenco Oak 84,99 m2 nr OBI 6761878
2. Dywan Lotus liść, różne wymiary, kolor szary od 99,99 szt. np. nr OBI 6838940 (cena dot. wym. 67 x 120 cm)
3. Tapeta Liście winylowa na flizelinie, wym. 0,53 x 10,05 m, kolor zielony 71,99 szt. nr OBI 6563704
4. Lampa wisząca Bamboo, ⌀ 25 cm, 1 x 40 W, E27 139,- szt. nr OBI 6550313
5. Kinkiet Arthur Rope, 1 x 10 W, E27 149,- szt. nr OBI 3599032

KUBA I IZA,
WARSZAWA

"
27

BŁYSK OD
PIERWSZEGO WEJRZENIA
Mówimy „nie” skromnym wnętrzom i minimalistycznym aranżacjom pozbawionym kolorów. Ten salon robi wrażenie i nikt
nie przejdzie obok niego obojętnie. Połączenie elegancji
i przepychu czerpiącego z baroku widać tu na pierwszy rzut
oka. Złote dodatki w postaci oświetlenia, wazonów, dekoracyjnych ramek do zdjęć czy nóżek meblowych błyszczą w towarzystwie różowych miękkich tkanin. Ciężkie mięsiste materiały przełamane zostają szarym wykończeniem ścian. Na
podłogach prym wiedzie ciepłe drewno, znakomicie współgrając z pastelowym wnętrzem i nowoczesnym oświetleniem.

PODŁOGA
W JODEŁKĘ

WZÓR
MARMURU

PUDROWE
ZASŁONY

PASTELOWE
KOLORY
29

POMYSŁ

!

ZRÓBMY TO:

6

#512 BŁYSK OD

NIEOCZYWISTE
POŁĄCZENIA

PIERWSZEGO WEJRZENIA
Jeśli na co dzień
stawiasz na elegancję,
na pewno nie wyobrażasz sobie wnętrza
bez złotych detali,
które idealnie współgrają z różem. Ten
duet zawsze robi
wrażenie!

Połączenie klasycznej sztukaterii,
jak rozety czy listwy dekoracyjne,
z nowoczesnym panelem tapicerowanym sprawi, że Twój salon
zyska nowe, zaskakujące oblicze.
Takie ściany i sufity sprawdzą się
we wnętrzu pełnym elegancji.

7

4

!

1

5

2

3
3

1. Panel tapicerowany Simple kwadrat
różne kolory, wym. 30 x 30 cm 25,99 szt. np. nr OBI 6547277
2. Panel tapicerowany Hexx hexagon, różne kolory,
wym. 15 x 15 cm 36,99 szt. np. nr OBI 6547707
3. Panel tapicerowany Largo prostokąt, różne kolory i wymiary
od 17,99 szt. np. nr OBI 6547517 (cena dot. wym. 30 x 15 cm)

1
2
2

1

W aranżacji użyto:
1. Panel winylowy Dąb Salamanca 129,- m2 nr OBI 6653919 2. Dywan Stylish, różne wymiary i wzory od 149,- szt. np. nr OBI 6823058 (cena dotyczy wym. 80 x 150 cm)
3. Tapeta Marmur złota, winylowa na flizelinie, wym. 0,52 x 10,05 m 84,99,- szt. np. nr OBI 6575211 4. Panel tapicerowany Simple kwadrat, różne kolory,
wym. 30 x 30 cm 25,99 szt. np. nr OBI 6547277 5. Farba Dulux Kolory Świata 2,5 l, skandynawska prostota 59,99 opak. nr OBI 6231781
6. Lampa Glass pink, ⌀ 25 cm, 1 x 40 W, E27 199,- szt. nr OBI 6526990 7. Kinkiet Eye Spot, kolor biały, 1 x 35 W, GU10 77,99 szt. nr OBI 2603074

1. Poduszka Endless Chic, wym. 45 x 45 cm, kolory: biały,
czarny 49,99 szt. nr OBI 6613251, 6775043
2. Poduszka Ritmo, wym. 45 x 45 cm, kolory: kremowy,
szary 39,99 szt. nr OBI 6755847, 6755854

JOANNA,
GDYNIA

31

ŚCIANY

36,49
szt.

Panel tapicerowany Simple
prostokąt, wym. 60 x 30 cm,
różne kolory
np. nr OBI 6547319

Z CHARAKTEREM
1

1
1. Tapeta Milan Geo
winylowa na papierze
wym. 0,52 x 10,05 m,
kolor różowo-złoty
99,99 szt.
nr OBI 6820609
2. Tapeta Persian damask
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, kolor czarny
64,99 szt. nr OBI 3024940

89,99

68,49

Tapeta Losanges
winylowa na flizelinie
wym. 0,52 x 10,05 m,
różne kolory
np. nr OBI 6575260

Tapeta Scintilla winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, różne kolory
np. nr OBI 6562896

szt.

2

1. Tapeta Pasy struktura winylowa na papierze
wym. 0,52 x 10,05 m, kolor różowo-złoty
99,99 szt. nr OBI 6820617
2. Tapeta Panel drewniany
papierowa, wym. 0,52 x 10,05 m, kolory: jasny róż,
szary, granatowy 79,99 szt. np. nr OBI 6820633

2

szt.

33

OKNA
W ELEGANCKIM WYDANIU

1

2

3

1

3

W aranżacji użyto:
1. Zasłona Migot na przelotkach
wym. 140 x 260 cm, różne kolory 89,99 szt. nr OBI 6710131
2. Firana Bianca na przelotkach
różne kolory i wymiary od 29,99 szt. np. nr OBI 6618300
3. Sznur dekoracyjny chwost
dł. 67 cm, różne kolory 21,99 szt. np. nr OBI 3146578

od

38,99
szt.

Roleta Mini Tone
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6400071
(cena dot. wym. 38 x 150 cm)

2
1

2

3

1

2

W aranżacji użyto:
1. Zasłona Perfect Chic na przelotkach, wym. 140 x 270 cm, różne kolory 89,99 szt. np. nr OBI 6740575
2. Sznur dekoracyjny chwost, dł. 70 cm, różne kolory 34,99 szt. np. nr OBI 3146404
3. Karnisz Fusion w elementach, różne wymiary, wzory i kolory od 101,96 kpl. np. nr OBI 6616791
(podana cena dotyczy kpl.: drążek 160 cm, wspornik pojedynczy 2 szt., żabki 10 szt. oraz zakończenia 2 szt.)

W aranżacji użyto:
1. Roleta Bravo dzień/noc, różne wymiary i kolory
od 26,99 szt. np. nr OBI 3236783 (cena dot. wym. 35 x 140 cm)
2. Zasłona Chic Rocks na przelotkach, wym. 140 x 270 cm,
kolor granatowy 109,- szt. nr OBI 6587570

W aranżacji użyto:
1. Karnisz Zylinder podwójny
⌀ 19 mm, różne długości i kolory
od 109,- szt. np. nr OBI 6260889
(cena dot. karnisza podwójnego o dł. 160 cm)
2. Firana Giulia na przelotkach, różne kolory i wymiary
od 39,99 szt. np. nr OBI 6618342
3. Zasłona Chic Geometry na przelotkach
wym. 140 x 270 cm, kolor ciemnoszary 109,- szt. nr OBI 6587588

35

DYWANY

od

59,99
szt.

Dywan Padmus
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6754659
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)

PEŁNE SZYKU

od

159,-

szt.

Dywan Palermo
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6754592
(cena dot. wym. 70 x 140 cm)

od

89,-

szt.

Dywan Panama
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6810808
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)

od

149,-

szt.

Dywan Stylish
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6823249
(cena dot. wym. 80 x 150 cm)

od

149,-

szt.

Dywan Stylish
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6823082
(cena dot. wym. 80 x 150 cm)
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LAMPY
Z AKCENTEM ZŁOTA
1

2

W aranżacji użyto:
1. Kinkiet Vetro, 1 x 60 W, E14 279,- szt. nr OBI 6824759
2. Plafon Vetro, 4 x 60 W, E14 969,- szt. nr OBI 6824767
W ofercie dostępna również lampa wisząca Vetro
5 x 60 W, E14 999,- szt. nr OBI 6824775

499,-

szt.

Lampa wisząca Palla
1 x 40 W, E27, kolory:
miedź, złoty, chrom
nr OBI 6824817, 6824825, 6824809

1

2

od

249,-

759,szt.

Lampa Ragi LED
18 W, 1440 lm, 4000 K, kolory: czarny, złoty
np. nr OBI 6841969 (kl. F, wbudowane diody LED)

szt.

Lampa wisząca Borgo
kolor złoty, 8 x 40 W, E27
nr OBI 6593511

W aranżacji użyto:
1. Listwa York II, 3 x 40 W, G9
215,- szt. nr OBI 3382090
2. Kinkiet York II, 1 x 40 W, G9
73,99 szt. nr OBI 3382074
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TEKSTYLIA

6
1

Z POŁYSKIEM

4

49,99

7

szt.

2

Poduszka Royal chic
wym. 45 x 45 cm, kolor beżowy
nr OBI 6613244

5

10
9

3

8

45,99
szt.

Poduszka Plisa
wym. 45 x 45 cm, różne kolory
np. nr OBI 6757819

4

39,99

Poduszka Perfect chic
szt. wym. 45 x 45 cm, różne kolory
nr OBI 6737084

W aranżacji użyto:
1. Tapeta Marmur winylowa na flizelinie, wym. 0,52 x 10,05 m, kolory: złoty, pomarańczowy 84,99 szt. np. nr OBI 6575211
2. Tapeta Myrtle winylowa na flizelinie, wym. 0,52 x 10,05 m, kolory: złoty, srebrny 84,99 szt. np. nr OBI 6575252
3. Poduszka So chic, wym. 45 x 45 cm, kolory: różowy, srebrny 39,99 szt. nr OBI 6762595, 6762587
4. Podkładka Mirgo, ⌀ 38 cm, różne kolory 12,99 szt. np. nr OBI 6418834
5. Podkładka Ovo, wym. 36 x 45 cm, różne kolory 12,99 szt. np. nr OBI 6755086
6. Listwa York II, 3 x 40 W, G9 215,- szt. nr OBI 3382090
7. Kinkiet York II, 1 x 40 W, G9 73,99 szt. nr OBI 3382074
8. Dywan Glamour, różne wymiary i kolory od 169,- szt. np. nr OBI 6772685 (cena dot. wym. 80 x 150 cm)
9. Dywan Palermo, różne wymiary i kolory od 159,- szt. np. nr OBI 6754535 (cena dot. wym. 70 x 140 cm)
10. Sznur dekoracyjny chwost, dł. 70 cm, różne kolory 21,99 szt. nr OBI 3146412

POMYSŁ

!

2

ZRÓBMY TO:

#721 WSZYSTKIE

!

KOMPOZYCJE
Z PANELI
TAPICEROWANYCH

ODCIENIE GRANATU
Lubisz zdecydowane,
mocne akcenty, które
nadają Twojej przestrzeni
wyrafinowaną elegancję?
To wnętrze jest dla
Ciebie! Ciemny granat
przełam ciepłym drewnem
i złotymi dodatkami,
które razem stworzą
nieoczywiste
zestawienia.

1

Nowoczesne panele tapicerowane w różnych kształtach są nie tylko funkcjonalne
i estetyczne, stanowią także dekora
cję
wnętrza. W dodatku możesz z nich tworzyć
dowolne kompozycje. Farba na ścianie?
Niekoniecznie! Bądź oryginalny i postaw
na mniej oczywiste rozwiązania.

3

2

7
1. Panel tapicerowany Stant, różne wymiary i kolory
od 19,99 szt. np. nr OBI 6547665 (cena dot. wym. 30 x 15 cm)
2. Panel tapicerowany Simple prostokąt, wym. 60 x 30 cm,
różne kolory 36,49 szt. np. nr OBI 6547293

4

1

5
6

2

8

3

1

W aranżacji użyto:
1. Panel podłogowy Orzech Blues 84,99 m2 nr OBI 5967062 2. Lampa wisząca Como, 5 x 60 W, E27 699,- szt. nr OBI 6603997 3. Panel tapicerowany Simple
trójkąt, wym. 30 x 30 cm, różne kolory 43,99/2 szt. np. nr OBI 6547392 4. Świecznik na tealight Dark Wonder, kolor zielony, wys. 6,5 cm 17,99 szt. nr OBI 6802706
5. Donica ceramiczna Dark Wonder, kolor czarny, ⌀ 16 cm 59,99 szt. nr OBI 6803373 6. Puff okrągły z nóżkami Dark Wonder, kolor ciemnoniebieski,
wym. 43 x 40 cm 279,- szt. nr OBI 6802847 7. Wazon szklany Dark Wonder, kolor ciemnoniebieski, wys. 30,5 cm 99,99 szt. nr OBI 6802821 8. Dywan Stylish,
różne wymiary i kolory od 149,- szt. np nr OBI 6823082 (cena dot. wym. 80 x 150 cm)

4
3

KASIA,
LUBLIN

1. Poduszka Velvetia, wym. 40 x 40 cm, różne kolory
29,99 szt. np. nr OBI 6618540, 6618532
2. Liść dekoracyjny Dark Wonder, kolor złoto-czarny,
wym. 14 x 15 x 21,5 cm 49,99 szt. nr OBI 6802755
3. Poduszka Chic Obsession 4, wym. 45 x 45 cm,
kolor biało-czarny 49,99 szt. nr OBI 6772552
4. Ptak dekoracyjny Dark Wonder, kolor brązowy
39,99 szt. nr OBI 6802441
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POMYSŁ

!

1

ZRÓBMY TO:

#837 KRÓLEWSKIE BARWY

!

KREATYWNA
ŚCIANA
W ROMBY

Z AKCENTEM RETRO

Duże, jednobarwne powierzchnie ścian możesz przełamać
nie tylko dekoracjami w postaci
obrazów czy lamp. Użyj złotej
taśmy, przyklejając ją do ściany
tak, aby tworzyła geometryczne
kształty. Bordo z dodatkiem złota nie ma sobie równych.

7

5

6

Ciemne, burgundowe
wnętrze zyska nowe
oblicze w towarzystwie
eleganckiego złota.
Udekoruj swoje ściany,
wyklejając na nich fantazyjne wzory w kolorze
tego szlachetnego
metalu. Salon w stylu
retro w nowoczesnym
wydaniu to niezwykle
modne połączenie!

9

2
3
8

4

Okleina metaliczna
wym. 45 x 150 cm,
kolor złoty 27,99 szt.
nr OBI 6614994

1
2

3
4

5

10

6

11

W aranżacji użyto:
1. Lampa wisząca Palla, 1 x 40 W, E27, kolor złoty 499,- szt. nr OBI 6824825
2. Poduszka dekoracyjna Midnight Mystery, kolor bordowy, wym. 45 x 45 cm 49,99 szt.
nr OBI 6803001 3. Poduszka dekoracyjna Midnight Mystery lila, wym. 45 x 45 cm 49,99 szt. nr OBI 6802995 4. Poduszka dekoracyjna Midnight Mystery, kolor burgund,
wym. 45 x 45 cm 49,99 szt. nr OBI 6803449 5. Wazon ceramiczny Midnight Mystery, kolor czarny, wys. 14,5 cm 39,99 szt. nr OBI 6803332 6. Wazon szklany Midnight Mystery,
kolor różowy, wys. 28 cm 69,- szt. nr OBI 6802904 7. Suszony kwiat dekoracyjny Midnight Mystery lila, kolor czarny, wys. 95 cm 34,99 szt. nr OBI 6802912 8. Wazon porcelanowy
Midnight Mystery, kolor czarny, wys. 23,3 cm 49,99 szt. nr OBI 6803043 9. Suszony kwiat dekoracyjny lila, wys. 95 cm 34,99 szt. nr OBI 6802920 10. Dywan Stylish,
różne wymiary i kolory od 149,- szt. np nr OBI 6823082 (cena dot. wym. 80 x 150 cm) 11. Gres szkliwiony Sigurd wood brown, wym. 15,5 x 62 cm 39,99 m2 nr OBI 6768634

ALICJA,
KRAKÓW

1. Wazon dolomit Midnight Mystery
kolor czarny, wys. 25 cm 52,99 szt. nr OBI 6803050
2. Ramka Sanremo, różne wymiary i kolory
od 15,99 szt. np. nr OBI 2826097
3. Ramka Arte, różne kolory i wymiary od 14,99 szt. nr OBI 2850071
4. Ramka Stare złoto, różne wymiary od 14,99 szt. np. nr OBI 3225752
5. Ramka Malmo, różne wymiary i kolory
od 12,99 szt. np. nr OBI 6347694
6. Wazon ceramiczny Midnight Mystery
kolor burgund, wys. 25,5 cm
45
59,99 szt. nr OBI 6803290

SKANDYNAWSKI MINIMALIZM
W TWOIM STYLU
Minimalistyczne wnętrza, w których królują szarości i beże,
to propozycja dla miłośników praktycznych i oszczędnych
w środki rozwiązań. Taki z pozoru prosto urządzony salon ma
w sobie dużo ciepła i naturalności. Nieprzypadkowa wydaje
się tu obecność jasnego drewna lub jego imitacji. W dodatku
wcale nie musi być nudny – nie bój się soczystych dekoracji,
przełamując szarość energetyczną żółcią, która poprawia nastrój. Pozbądź się wzorzystych dekoracji, zastępując je geometrycznymi kształtami, które wprowadzają w pomieszczeniu
porządek i harmonię.

JASNE
DREWNO

CZARNE
DODATKI

ELEMENTY
AŻUROWE

STRUKTURA
BETONU

PALETA
SZAROŚCI
47

!

POMYSŁ

NOWOŚĆ

ZRÓBMY TO:

#378 SKANDYNAWSKI MINIMALIZM

REGAŁ MAX

W TWOIM STYLU

Nowość z naszej ofercie! Zapewnia porządek, a jego prosta
konstrukcja idealnie wpisuje się
w minimalistyczne wnętrza. Idealny na książki i przydatne drobiazgi regał skomponujesz sam
z wielu półek różnych wielkości.
Połącz je ze sobą i pomaluj na
kolor pasujący do salonu. Podpowiedzi szukaj na create.obi.pl.

2

Styl skandynawski
i geometria zawsze
chodzą w parze.
Ściana z otworem
w kształcie koła wypełnionego drewnianymi
elementami
to kreatywne rozwiązanie architektoniczne, które optycznie
powiększy Twoją
przestrzeń. Efekt
gwarantowany!

3

4

!

SKANUJ
MNIE!

ZOBACZ WIĘCEJ
5

3

4

5

1

6

2

7
1

W aranżacji użyto:
1. Panel podłogowy Tanganika 41,99 m2 nr OBI 3253127 2. Farba Dulux Kolory Świata 2,5 l, śnieżny zaprzęg 59,99 opak. nr OBI 6231690 3. Lampa wisząca Sardo plafon,
kolor czarny dymiony, 3 x 40 W, E27 369,- szt. nr OBI 6766414 4. Lampa podłogowa Franklin, kolor czarny, 1 x 60 W, E27 319,- szt. nr OBI 3146859
5. Regał Max Create by OBI, 2 szt.

MAREK,
GDAŃSK

1. Zegar Glass Clock Concrete, wym. 20 x 60 cm 55,99 szt. nr OBI 6765085
2. Zegar Desing drewno, ⌀ 40 cm 99,99 szt. nr OBI 6618110
3. Zegar ścienny Primary, kolor szary, ⌀ 25 cm 41,99 szt. nr OBI 2662385
4. Zegar Deer, kolor biały, ⌀ 25 cm 39,99 szt. nr OBI 6618151
5. Zegar ścienny Wall, ⌀ 30 cm 59,99 szt. nr OBI 6758973
6. Zegar Pano, kolor czarny, ⌀ 30 cm 69,99 szt. nr OBI 6618169
7. Zegar ścienny Gris, kolor szary, ⌀ 26 cm 45,99 szt. nr OBI 3366101

49

ŚCIANY

84,99

1

szt.

Tapeta Myrtle
winylowa na flizelinie
wym. 0,52 x 10,05 m,
różne kolory
np. nr OBI 6575245

W CHŁODNYCH SZAROŚCIACH
2

1. Panel tapicerowany Simple
kwadrat, wym. 30 x 30 cm, różne kolory
25,99 szt. np. nr OBI 6547277
2. Panel tapicerowany Hexx
wym. 15 x 15 cm, różne kolory
36,99 szt. np. nr OBI 6547731

79,99

szt.

Tapeta Brick Lane
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m,
różne kolory
np. nr OBI 6563639

69,99
szt.

47,

49

szt.

Tapeta Rustic Brick winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, kolor szary
nr OBI 4499976

Tapeta Trójkąty
winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, kolor szaro-różowy
nr OBI 2993442

51

ZASŁONY
100% PRZYTULNOŚCI

129,-

szt.

Zasłona Ritmo na przelotkach
wym. 140 x 260 cm, kolory: kremowy, szary
nr OBI 6710149, 6710156

od

42,99
szt.

Roleta plisowana Verona
różne wymiary i kolory
nr OBI 4799789
(cena dot. wym. 42,5 x 150 cm)

1

od

26,99
szt.

Roleta Bravo dzień/noc
różne wymiary i kolory
nr OBI 3236783
(cena dot. wym. 35 x 140 cm)

2

69,99
szt.

Zasłona Sophia na przelotkach
wym. 140 x 260 cm, różne kolory
np. nr OBI 6618417

W aranżacji użyto:
1. Zasłona Velvetia na przelotkach
wym. 140 x 260 cm, różne kolory 89,99 szt. np. nr OBI 6618474
2. Roleta Mini Dream
różne wymiary i kolory od 41,99 szt. np. nr OBI 6480073
(cena dot. wym. 38,5 x 150 cm)

53

PODŁOGI
WZORZYSTY LOOK
2

1
1

od

49,99
szt.

Dywan White
różne wymiary i wzory
np. nr OBI 6388649
(cena dot. wym. 60 x 110 cm)

2

od

99,99

szt.

Dywan Puffy
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6817803
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)

2

od

W aranżacji użyto:
1. Dywan Glamour, różne kolory i wymiary od 169,- szt. np. nr OBI 6772560 (cena dot. wym. 80 x 150 cm)
2. Dywan Agat, różne wymiary i kolory od 149,- szt. np. nr OBI 6466049 (cena dot. wym. 80 x 140 cm)

79,99

szt.

Dywan Yoga
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 3012705
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)

od

25,99
szt.

Dywaniki bawełniane: Silva, Geo, Jarvi
różne wymiary i wzory
np. nr OBI 6567556, 6567564, 6567523

55

OŚWIETLENIE

69,99
szt.

Oprawa natynkowa Tuba
1 x GU10, różne kolory i wymiary
np. nr OBI 6744072

W PROSTEJ FORMIE
449,-

szt.

Lampa wisząca Faro
⌀ 50 cm, 1 x 60 W, E27,
różne kolory
np. nr OBI 6826358,
6826366, 6826374,
6826382

169,-

opak.

Płyta architektoniczna Arche Stone Silver Grey
opak. 1,38 m2, zastosowanie do wnętrz,
materiał fibrobeton, wym. 58,5 x 118 cm
cena za 1 m2 = 122,47
nr OBI 6724488

1

2

1. Girlanda LED Viborg, 10 punktów świetlnych, 2700 K,
zasilanie 2 x AA (brak baterii w zestawie) 29,99 szt. nr OBI 6764922
2. Girlanda LED Alborg, 10 punktów świetlnych, 2700 K,
zasilanie 2 x AA (brak baterii w zestawie) 29,99 szt. nr OBI 6764930

369,-

szt.

Lampa wisząca Solin
3 x 60 W, E27, różne kolory
nr OBI 6824700, 6824692

57

5

TEKSTYLIA
W GEOMETRYCZNE WZORY
39,99

3

szt.

Poduszka Cubes
wym. 45 x 45 cm, różne kolory
nr OBI 6740419

7

39,99
szt.

Poduszka Romby
wym. 45 x 45 cm, różne kolory
nr OBI 6761811

1

1

2

2

6

1

149,-

szt.

Narzuta Stella
wym. 200 x 220 cm,
różne kolory
nr OBI 6587620
1. Poduszka Velvetia, wym. 40 x 40 cm, różne kolory 29,99 szt. np. nr OBI 6618532, 6618573
2. Poduszka Hexa, wym. 45 x 45 cm, kolor beżowo-niebieski 39,99 szt. nr OBI 6740443
3. Narzuta Stella, wym. 200 x 220 cm, różne kolory 149,- szt. nr OBI 6587638

3

4
W aranżacji użyto:
1. Zegar ścienny White brick, ⌀ 30 cm 59,99 szt. nr OBI 6758932
2. Poduszka Como, wym. 45 x 45 cm, biało-czarny 39,99 szt. nr OBI 6733398
3. Dywanik bawełniany Remmy, wym. 60 x 90 cm 49,99 szt. nr OBI 6567697
4. Tapeta Deska winylowa na flizelinie, wym. 0,53 x 10,05 m, kolor beżowo-niebieski 68,99 szt. nr OBI 2993384
5. Okleina Beton, różne wymiary, kolor szary od 24,99 szt. nr OBI 6614952 (cena dot. wym. 67,5 x 200 cm)
6. Siedzisko Valentina, wym. 40 x 40 x 5 cm, różne kolory 34,99 szt. np. nr OBI 6630305
7. Lampa wisząca Solin, 1 x 60 W, E27, kolory: biały i czarny 125,- szt. np. nr OBI 6824643

KLASYKA
MODNA PRZEZ LATA
Urządzony raz, modny przez lata. Ten salon, mimo że nie
ulega trendom, nigdy nie wychodzi z mody. Eklektyzm różnych stylów sprawia, że możesz się tu poczuć zarówno
jak w przytulnym mieszkaniu, jak i w pałacowych komnatach. Ponadczasowe szarości, biele i brązy nadające ciepło
przestrzeni, zostają skontrastowane z nowoczesnym marmurowym stołem. Skórzane sofy zdobią miękkie poduchy
w klasyczne wzory, a drewniana podłoga otulona zostaje
miękkim dywanem. Takiemu połączeniu elegancji i wygody
niełatwo się oprzeć!
SKÓRA

ELEMENTY
ZDOBIONE

KLASYCZNE
WZORY

MARMUR

SZAROŚCI
I PASTELE
61

POMYSŁ

!

#493 KLASYKA

ZRÓBMY TO:

4

!

KREATYWNY
KOMINEK

MODNA PRZEZ LATA

1

Klasyczny kominek, Twoje ulubione źródło ciepła
w chłodne wieczory, może
być nie tylko praktyczny, ale
i elegancki. Wystarczy, że
ozdobisz go konsolami dekoracyjnymi, malowanymi na
dowolny kolor, a nie będziesz
mógł oderwać wzroku.

5
3

2

3

Nawet klasyka lubi
zaskakujące połączenia.
Zasłony i firany nadające
przytulność połącz
z tradycyjnymi drewnia
nymi okiennicami, dzięki
którym Twoje wnętrze
nabierze charakteru
i „lekkości”.

2

4

1. Konsola dekoracyjna, wym. 19,5 cm x 20 cm 14,99 szt. nr OBI 6375299
2. Rozeta dekoracyjna Danielle, ⌀ 30 cm 32,99 szt. nr OBI 3234291
3. Listwa dekoracyjna Louise, dł. 2 m 26,99 szt. nr OBI 6375232
4. Lista dekoracyjna Giuseppina, dł. 2 m 26,99 szt. nr OBI 6479380

1

3

4

1
2

W aranżacji użyto:
1. Gres szkliwiony Blanca wood, wym. 59,8 x 59,8 cm 99,99 m2 nr OBI 6653612 2. Gres półpolerowany Skyfall, wym. 60 x 120 cm 139,- m2 nr OBI 6747570 3. Farba Dulux
Kolory Świata 2,5 l, skandynawska prostota 59,99 opak. nr OBI 6231781 4. Lampa wisząca Paris, 1 x 60 W, E27 399,- szt. nr OBI 4259701 5. Lampa podłogowa Paris,
2 x 60 W, E27 499,- szt. nr OBI 4209797

1. Obraz Framepic Big Love, wym. 30 x 40 cm 39,99 szt. nr OBI 6757892
2. Obrazek Feminine framepic, wym. 50 x 70 cm 82,99 szt. nr OBI 6657977
3. Obrazek Petals framepic, wym. 50 x 70 cm 82,99 szt. nr OBI 6657985
4. Obraz Framepic Violet Flowers, wym. 50 x 70 cm 89,99 szt. nr OBI 6758304

ANITA,
WROCŁAW

63

ŚCIANY

99,99

szt.

Tapeta Isabelle winylowa na flizelinie
wym. 0,52 x 10,05 m, kolor czarny
nr OBI 6575229

PONADCZASOWE ROZWIĄZANIA
58,99
szt.

Tapeta Ornament winylowa na flizelinie
wym. 0,53 x 10,05 m, kolor écru
nr OBI 3299849

1

2
1. Tapeta Wild flower winylowa na flizelinie, wym. 0,53 x 10,05 m,
różne kolory 89,99 szt. nr OBI 6575047
2. Tapeta Japan winylowa na flizelinie, wym. 0,53 x 10,05 m,
kolory: niebieski, czarny 89,99 szt. np. nr OBI 6575146
3. Tapeta Liście winylowa na flizelinie, wym. 0,53 x 10,05 m,
kolory: beżowy, szary 69,99 szt. np. nr OBI 6563670

3

89,99
szt.

Tapeta Tweed
winylowa na flizelinie
wym. 0,52 x 10,05 m,
kolor ciemny szary
nr OBI 6575120

od

17,99

szt.

Panel tapicerowany Largo
prostokąt,
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6547442

65

OKNA
W TRADYCYJNEJ ODSŁONIE
1
2

3

od

62,99

szt.

Roleta Mini Naturale dzień/noc
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6502553
(cena dot. wym. 38,5 x 140 cm)

od

44,99
szt.

Roleta Mini Natura
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 2938991
(cena dot. wym. 38 x 150 cm)

1

2

W aranżacji użyto:
1. Firana Doros na szelkach, wym. 140 x 260 cm, kolor biały
69,99 szt. nr OBI 3331402
2. Firana Reina na przelotkach, wym. 140 x 260 cm, kolor biały
79,99 szt. nr OBI 6710081
3. Firana Diana na szelkach, różne wymiary i kolory
od 19,99 szt. np. nr OBI 5808829 (cena dot. wym. 140 x 160 cm)

99,99

szt.

Zasłona Grand na przelotkach
wym. 140 x 245 cm, kolory: beżowy, jasnoszary
nr OBI 6404099, 3331642

W aranżacji użyto:
1. Zasłona Peonia na przelotkach, wym. 140 x 260 cm,
kolor szary 119,- szt. nr OBI 6710248
2. Roleta Mini Vienna, różne wymiary i kolory
od 39,99 szt. nr OBI 2976447
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DYWANY

od

239,-

szt.

Dywan Summer liście
różne wymiary, kolory:
szaro-niebieski, szaro-beżowy
np. nr OBI 6754824
(cena dot. wym. 80 x 150 cm)

MODNA KLASYKA

od
od

119,-

szt.

Dywan Glossy
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 2825685
(cena dot. wym. 60 x 100 cm)

199,-

szt.

Dywan Cameo
różne wymiary i wzory
np. nr OBI 6753982
(cena dot. wym. 80 x 150 cm)

od

259,-

szt.

Dywan Brand
różne wymiary i kolory
np. nr OBI 6772800
(cena dot.
wym. 80 x 150 cm)

od

89,99
szt.

Dywan Standard Bergenia
różne wymiary i wzory
np. nr OBI 6560676
(cena dot. wym. 60 x 120 cm)

od

119,-

szt.

Dywan Priam klasyk
różne wymiary, kolor szary
np. nr OBI 6754808 (cena dot. wym. 60 x 110 cm)
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LAMPY
Z EFEKTOWNYM ZDOBIENIEM

349,-

szt.

Lampa wisząca London
kolor chrom, 3 x 40 W, E14
nr OBI 3130960

119,-

szt.

Kinkiet Cornelia
1 x 60 W, E14
nr OBI 2659605

54,99
szt.

1329,-

299,szt.

Żyrandol Odessa
8 x 60 W, E14
nr OBI 3236908

szt.

Lampa wisząca Aje-Nikita
5 x 40 W, E27, kolor metal patyna
nr OBI 6808067

Zestaw oczek
ruchomych LED Sun Olal
aluminium, różne kolory,
w zestawie: 3 x 3,5 W (250 lm),
GU10, 3000 K
np. nr OBI 6778948
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TEKSTYLIA

5
1

W KLASYCZNE WZORY

5

4

1

39,99
szt.

Poduszka Meadow
wym. 45 x 45 cm,
multicolor
nr OBI 6740450

2

3

7

2

1

3
3

1. Poduszka Kwiaty , wym. 45 x 45 cm, różne kolory 39,99 szt. nr OBI 6761787, 6761795
2. Poduszka Fiori, wym. 45 x 45 cm, kolor czarny 39,99 szt. nr OBI 6740484
3. Poduszka Alice, wym. 30 x 50 cm, kolory: szary, czarny 29,99 szt. nr OBI 6733281, 6733224

39,99

Poduszka Tartan
szt. wym. 45 x 45 cm, różne kolory
nr OBI 6740336, 6740351, 6740344

4

6

W aranżacji użyto:
1. Tapeta Ornament papierowa, wym. 0,53 x 10,05 m, kolor czarno-szary 24,99 szt. np. nr OBI 2993228
2. Zegar ścienny Relic, wym. 30 x 38 cm, kolor srebrny 61,99 szt. nr OBI 3366069
3. Konsola dekoracyjna, wym. 12 x 17 cm 11,99 szt. nr OBI 6375281
4. Rozeta dekoracyjna Danielle, ⌀ 30 cm 32,99 szt. nr OBI 3234291
5. Ramka srebrna, różne wymiary od 14,99 szt. np. nr OBI 3225836 (cena dot. wym. 10 x 15 cm)
6. Poduszka Alice, wym. 30 x 50 cm, kolory: szary, czarny 29,99 szt. nr OBI 6733281, 67332243
7. Obraz Framepic Violet flowers, wym. 50 x 70 cm 89,99 szt. nr OBI 6758304

KORZYSTAJ
Z NASZYCH
USŁUG

PONAD

MIESZANIE FARB

ZAKUPY ONLINE

Wybierz wymarzony kolor spośród
setek dostępnych w naszym wzorniku, a doradcy OBI przygotują go
specjalnie dla Ciebie. Oferta obejmuje nie tylko farby ścienne, ale
również fasadowe oraz emalie.

Oszczędź swój czas, zamawiając
online! Sprawdź ofertę na naszej
stronie obi.pl, wybierz ulubione
produkty i odbierz je w sklepie
lub zamów dostawę do swojego
domu.

ZAKUPY
PRZEZ TELEFON

DOSTAWA
DO DOMU

ZAMÓW I ODBIERZ

Zrób zakupy przez telefon bez wychodzenia z domu. Przygotuj listę produktów, zadzwoń do swojego sklepu
lub na naszą infolinię, podaj konsultantowi niezbędne dane, określ formę płatności i odbiór.

Pomożemy w dostawie produktów
zakupionych w OBI i na obi.pl. Zamówienia online zrealizuje firma
kurierska, przy zakupach stacjonarnych transportem zajmą się
nasi pracownicy.

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

STOLARNIA

MONTAŻ

Nie musisz samodzielnie ciąć, wycinać
i przycinać produktów zakupionych
w OBI. Pomożemy Ci z dopasowaniem
kuchennego blatu, przycięciem płyt,
parapetów czy otworów pod baterię.

Pomożemy
zorganizować
szybki
i profesjonalny montaż naszych produktów. Polecimy sprawdzonych i doświadczonych fachowców. Regulamin
usługi dostępny w sklepach i na obi.pl.

Oferta ważna od 29.09.2021 do 31.12.2021 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów. Część
artykułów jest dostępna wyłącznie w wybranych sklepach OBI lub na zamówienie Klienta. Przed
wizytą w markecie upewnij się, że produkt jest dostępny w Twojej lokalizacji. 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, numery telefonów i godziny otwarcia marketów OBI znajdują się na obi.pl.
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PROJEKTANTÓW OBI

CZEKA NA CIEBIE

Nie masz pomysłu na swoje wnętrze? Przyjdź do OBI i skorzystaj z pomocy
naszych Projektantów, którzy pomogą Ci zaaranżować stylową przestrzeń
i dobrać do niej odpowiednie dodatki.

ZROBISZ

TO Z

