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W projektowaniu zawsze biorę pod uwagę wiele czynników. 
Efekt końcowy to odnalezienie harmonijnego połączenia 
funkcjonalności i wygody, stworzenie miejsca przyjemnego 

do życia.

PIOTR, PROJEKTANT 
ZE SKLEPU OBI KRAKÓW

Lubię tworzyć wnętrza, nadając im charakter i styl dopa-
sowany do indywidualnych potrzeb. Największą motywacją 
są dla mnie zadowoleni Klienci, którzy chętnie wracają 

po kolejne projekty.

MAGDA, PROJEKTANTKA
ZE SKLEPU OBI GDYNIA

3

To wyjątkowa przestrzeń, która najbardziej łączy domowników. Przyciąga swoimi zapachami, jed-
noczy przy wspólnym stole, pozwala wyzwolić kreatywność i poczuć się jak prawdziwy artysta. 
Twoja kuchnia, niczym dobra przyjaciółka, oferuje swoje wsparcie w codziennych obowiązkach, 
a przede wszystkim jest inspirująca – zabiera Cię w różne strony świata, pozwalając tworzyć nowe 
smaki. Praca w takiej przestrzeni jest czystą przyjemnością, a spędzanie w niej czasu przynosi  
Ci radość. Twoje domowe królestwo to kwintesencja użyteczności połączonej z nowoczesnym  
designem, który pozwoli jej się wyróżnić, a Tobie każdego dnia rozwijać pasję, jaką jest gotowanie.

Nie wiesz, jak zaaranżować funkcjonalną, stylową kuchnię i dobrać do niej ciekawe dodatki? W na-
szych podróżach kulinarnych towarzyszyć Ci będą projektanci OBI – Piotr i Magda, którzy zainspi-
rują Cię do stworzenia wymarzonego miejsca i podpowiedzą ciekawe rozwiązania w stylu Modern, 
Classic, Natural i Glamour. W katalogu OBI znajdziesz wszystko, co nie zbędne, od mebli, przez 
aranżacje ścian i podłóg, stylowe oświetlenie, po nietuzinkową armaturę. Z taką kuchnią polubisz 

gotowanie!
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STWÓRZ Z NAMI
KUCHNIĘ MARZEŃ

Kuchnia marzeń… Pewnie nieraz zastanawiałeś się, jak powinna wyglądać, by w 100% spełniać Twoje oczeki-
wania. Przyjdź do OBI i opowiedz naszemu projektantowi o wymarzonej kuchni, a on zaprojektuje ją dla Ciebie. 
A jeśli nie masz pomysłu… u nas znajdziesz setki inspiracji w stylu Modern, Classic, Natural czy Glamour. 
Pomożemy zorganizować Ci dowóz do domu i montaż kuchni, a Ty zyskasz idealną przestrzeń do gotowania.

OD INSPIRACJI DO REALIZACJI TWOJEJ KUCHNI

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oferta „Zakupy w OBI z Planem 
Spłat Ratalnych „Komfort” w Karcie Kredytowej Citibank - Edycja II” 
ważna do 1.08.2023 i może się powtarzać. Przyznanie kredytu zależy 
od oceny zdolności kredytowej. Regulamin oferty dostępny w Punkcie 
Kredytowym w OBI. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę 
Oprocentowania. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą 
Opłat i Prowizji dostępną na www.citibank.plSprawdź w Punkcie Kredytowym w OBI.

W Planie Spłat Ratalnych „Komfort” na Karcie Kredytowej. 

DO 10 RAT RRSO: 0%

SPRAWDŹ ZAKUPY W OBI Z RATAMI

Pomożemy zorganizować szybki i profesjonalny montaż.* 
Polecimy sprawdzonych i doświadczonych fachowców. 

Twój projekt jest gotowy – złóż zamówienie. Zakupione 
produkty możesz odebrać w sklepie lub skorzystać z wy-
godnej formy dostawy w wybrane miejsce.

Szukasz pomysłu na nową kuchnię? Mnóstwo inspiracji 
czeka na Ciebie na obi.pl/inspiracje. Na naszej stronie 
znajdziesz szeroki wybór mebli kuchennych, płytek, baterii  
i stylowych dodatków, które pokochają Twoją kuchnię.

Zanim zdecydujesz się na nowy projekt kuchni, wymierz ją dokładnie. 
Możesz to zrobić samodzielnie, korzystając z formularza znajdujące-
go się na naszej stronie www lub z pomocą wykonawcy współpracu-
jącego ze sklepem OBI. O szczegóły zapytaj projektanta w sklepie.

1
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Teraz najważniejsze – projekt. Przygotujemy 
dla Ciebie wizualizację kuchni za 1 zł* wraz 
z pełnym kosztorysem. Masz 3 możliwości:

1  Spotkaj się z projektantem OBI  
w sklepie

2  Umów się z projektantem OBI online

3  Stwórz samodzielny projekt z pomocą 
naszego Plannera 3D

*Szczegóły w regulaminie dostępnym  
w sklepach oraz na obi.pl.

INSPIRACJA

PROJEKT
3

ZAMÓWIENIE
I DOSTAWA

POMIAR

MONTAŻ

*Regulamin organizacji montażu dostępny w sklepach oraz na obi.pl.
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WSPÓŁCZESNY
MODERN

Czym jest kuchnia w stylu nowoczesnym? Połączeniem pro-
stoty formy i funkcjonalności przedmiotów, które wprowa-
dzą Cię w stan harmonii i spokoju. Modern lubi stonowane 
kolory: biel i czerń, a także odcienie brązu i szarości. Takie 
połączenie barw tworzy przejrzystą, spójną całość i wcale 
nie jest nudne. Wydawałoby się, że nudę wprowadzi brak or-
namentów i wyrazistych dekoracji. Również nic bardziej myl-
nego – ozdobą kuchni w stylu Modern są dodatki w modnym 
miedzianym kolorze, metalowe elementy wyposażenia, duże 
płyty architektoniczne doskonale imitujące beton, nadające 

surowość wnętrzu. 

Poza oryginalnymi rozwiązaniami wnętrzarskimi, takimi jak 
podświetlenie pod szafkami, mamy tu również nowoczesne 
sprzęty, np. meble modułowe czy kuchenki do zabudowy, 
dzięki którym go towanie staje się prawdziwą przyjemno-
ścią. Kuchni w stylu Modern nie musisz ograniczać do jed-
nego pomieszczenia – połączenie jej z częścią jadalnianą 

to więcej przestrzeni i światła.

W aranżacji użyto: 
Meble modułowe Roma biały mat. Umów się na wycenę!  
Gres szkliwiony Platen grafit 54,99 m2 nr OBI 6594097  
Zlew 1-komorowy okrągły 299,- szt. nr OBI 6602999 
Okap szafkowy 399,- szt. nr OBI 4499828  
Blat roboczy laminowany biały połysk  
wym. 2,8 x 60 x 305 cm 74,99 mb nr OBI 4346813 
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Stołek barowy czarny
nr OBI 2512457

189,-szt.

W aranżacji użyto: 
Gres szkliwiony Street Line jasny  
54,99 m2 nr OBI 2952141
Blat roboczy laminowany beton  
czarny matowy, wym. 2,8 x 60 x 410 cm  
105,- mb nr OBI 3178944 
Płyta architektoniczna Tokyo 
wym. 60 x 40 cm 99,98 m2  
nr OBI 2692663

Połączenie drewna, czerni i betonu to loftowy kla-
syk. Modne płyty architektoniczne Tokyo o struktu-
rze surowego betonu po kryte licznymi porami nada-
dzą modernistycznego pazura Twojemu wnętrzu. Ich 
oryginalny wygląd to jednak nie wszystko – dzięki 
hydrofobowej po włoce łatwo wyczyścisz je z każde-

go zabrudzenia, o które w kuchni nie trudno. 

W betonie

Bateria kuchenna KI-1720
wyciągana słuchawka,  
kolor chrom
nr OBI 2839033

279,-szt.

W aranżacji użyto: 
Czajnik Diamond poj. 2.3l szary 69,99 szt. nr OBI 6772297
Młynek Chess szary 37,99 szt. nr OBI 6772313

2

1

Hoker w klasycznej czerni połączonej z chro-
mem to idealny dodatek do nowoczesnej 
kuchni. 

1

Funkcjonalna bateria z wyciąganą 
wylewką pozwoli Ci wygodnie umyć 
naczynia, warzywa czy owoce nawet 
poza zlewozmywakiem.

Magda, projektantka OBI, 
podpowiada

2

Główne kolory trendu MODERN

Kuchnia Roma Dąb Craft 
oraz Roma grafit mat 
Umów się na wycenę!
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Choć niektórym mogą wydawać się nud-
ne, szarości od niedawna są w trendach. 
Postaw na kuchnię z połyskiem! Szare la-
kierowane fronty odbijają światło, optycz-
nie powiększając mniejsze przestrzenie. 
Aby ożywić tak stonowane wnętrze, do-
bierz do niego elementy w kolorze cie-
płego drewna. Funkcjonalne, wysuwane 
kosze cargo ułatwią Ci dostęp do produk-
tów. Nadają się również do przechowywa-

nia zastawy stołowej czy garnków.

Nowocześnie  
z połyskiem

Kuchnia Roma szara
Front lakierowany w połysk 
Umów się na wycenę!

System jezdny Maxima  
srebrny do 100 kg 419,- kpl.
np. nr OBI 6592414

Bateria kuchenna  
Sius KI-1430 
nr OBI 2504488

139,-szt.

Kosz Cargo słupek  
Maxima EVO biały  
szer. 60 cm
nr OBI 6592406

1599,-szt.

1.  Bateria kuchenna Ina KI-5191 149,- szt. np. nr OBI 2504678 
2. Mozaika Hexagon wym. 28,1 x 32,5 cm 34,99 szt. nr OBI 6596068 
3. Dekor Glossy 9,99 szt. nr OBI 6457980 
4. Chlebak Diamond szary 59,99 szt. nr OBI 6772313

5. Płytki ścienne Glossy wym. 15 x 15 cm 39,99 m2 nr OBI 6457956
6. Mozaika Hexagon wym. 29 x 29,5 cm 39,99 szt. nr OBI 6596035 
7. Płytki ścienne strukturalne Nubila wym. 30 x 60 cm 59,99 m2 nr OBI 6630248 
8. Zlew Dylan 349,- szt. np. nr OBI 6602841

1
3

2

7
8

5

4

6
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Nie wyobrażamy sobie idealnej kuchni bez marki Baliv. 
Stworzona z myślą o Twojej ulubionej części domu 
sprawia, że staje się ona nie tylko funkcjonalna, ale też 
stylowa. W miejscu pełnym przygód i nowych wyzwań, 
w którym nigdy się nie nudzimy, powinniśmy zadbać 
o najdrobniejsze szczegóły. Odpowiednia armatura bę-
dzie wspierać nasze kuchenne rewolucje i ułatwi utrzy-

manie czystości we wnętrzu.

NASZE NOWOCZESNE BATERIE
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149,-szt.

Bateria kuchenna KI-1461
elastyczna, kolor biały
nr OBI 6394076

Kuchnia Roma biel i szary mat, 
połączenie białego oraz szarego frontu 
foliowanego w wykończeniu matowym

129,-szt.

Bateria kuchenna 
KI-1460
elastyczna,  
kolor czarny
nr OBI 6394068

265,-szt.

Bateria kuchenna 
KI-1580
sprężyna,  
kolor chrom
nr OBI 1310929

299,-szt.

Bateria kuchenna  
KI-1730  
kolor miedź
nr OBI 644678

129,-szt.

Bateria kuchenna 
KI-1420
kolor chrom
nr OBI 2504439

265,-szt.

Bateria kuchenna  
KI-1490 
kolor czarny
nr OBI 6560981

259,-szt.

Bateria kuchenna 
KI-5500
kolor chrom
nr OBI 6446728

489,-szt.

Bateria kuchenna  
KI-1550
wyciągana słuchawka,  
kolor inox
nr OBI 2839074

149,-szt.

Bateria kuchenna 
KI-5190  
kolory: biały, 
beżowy, czarny
np. nr OBI 250465
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ZAWSZE MODNY
CLASSIC

Styl klasyczny w kuchennych aranżacjach czerpie inspira-
cje od naszych mam i babć, które urządzały serce domu 
w sposób prosty, lecz elegancki. Ponadczasowe meble 
w podstawowych barwach i subtelne elementy dekoracyjne 
zapraszają do wspólnego spędzania czasu i stwarzają po-

czucie ciepła i bezpieczeństwa. 

Chcesz połączyć tęsknotę za przeszłością z nutą ekstra-
wagancji? Kuchnia Classic jest ku temu doskonałym tłem 
– białe meble modułowe świetnie komponują się z płyt-
kami ściennymi w ciekawe wzory, a drewnopodobne gresy 
uzupełnione są głębokim granatem frontów. Idealnym do-
pełnieniem aranżacji są akcesoria w stylu retro: plecione 
koszyki, emaliowane naczynia, słoiki na przyprawy i zioła 
w ceramicznych doniczkach. Uwagę zwracają również prze-
szklenia mebli, oryginalne oświetlenie i faktury, ale wszyst-

ko to zna umiar. Tutaj mniej znaczy więcej.

W aranżacji użyto: 
Meble modułowe Ascari biały mat. Umów się na wycenę! 
Płytki ścienne Metrotiles fazowane 64,99 m2 nr OBI 3079274 
Gres szkliwiony Bolton light grey 39,99 m2 nr OBI 6472609  
Zlew Porto 2-komorowy 419,- szt. nr OBI 2299030 
Blat roboczy laminowany marmur Carrara matowy wym. 2,8 x 60 x 305 cm 59,99 mb nr OBI 2994044  
Okap kominowy Vertical Maan 389,- szt. nr OBI 4499877
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Tradycyjne kuchenne szafki, w których 
zawsze panuje bałagan, możesz zastą-
pić nowoczesnymi wysuwanymi szafkami 
z cargo. Odtąd wszystkie produkty będą 
pod ręką.

Zastąp klasyczne srebrne dodatki modną 
miedzią. Możesz ją stosować jako  
dekorację bez obaw, że uzy skasz  
efekt zbyt dużego przepychu.

2

Piotr, projektant OBI, 
podpowiada

Bateria kuchenna KI-1190
kolor rose gold
nr OBI 6403679

345,-szt.

Główne kolory trendu CLASSIC

Kompletna kuchnia
Bez nich gotowanie nie mogłoby się obyć. Bo każ-
da kuchnia z prawdziwego zdarzenia pełna jest 
niezbędnych akcesoriów. Mniejsze i większe przy-
bory będą Twoją codzienną pomocą w kuchennych 
rewolucjach. Deski, chlebaki, tortownice, formy na 
tartę, rękawice – szykuj na nie miejsce w szafkach 

i szufladach, bo wybór Cię zaskoczy!

262,99 szt.

Kosz Cargo boczne  
Maxima EVO  
prawy, biały, szer. 15 cm  
nr OBI 6592315

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Tasmania Carpet 129,- m2  
nr OBI 6399059  
Gres szkliwiony Sagano Almond 99,99 m2

nr OBI 2927697

1

2

1

Kuchnia Modena Indygo 
Umów się na wycenę!
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Klasycznie  
z pomysłem

Kuchnia w klasycznym wydaniu może być 
pełna wygodnych i modnych rozwiązań, 
które ułatwią Ci codzienne gotowanie. 
Zabudowana kuchenka czy zmywarka 
będą wyglądać estetycznie i wprowadzą 
wizualną harmonię do wnętrza. Możesz 
dobrać do nich dowolne fronty, a sam 
sprzęt umieścić np. na wysokości wzro-
ku, dzięki czemu korzystanie z niego bę-

dzie wygodniejsze.

W aranżacji użyto: 
Kuchnia Ruka Krem 
Gres szkliwiony Valencia Lonja  
99,99 m2 nr OBI 3499019

1. Młynek Chess czarny 37,99 szt. nr OBI 6772321  
2. Bateria kuchenna KI-1674 elastyczna 129,- szt. nr OBI 6438576  
3. Patelnia Loft śr. 24 cm 47,99 szt. nr OBI 6772255 
4. Patelnia Nature śr. 28 cm 69,99 szt. nr OBI 6772263 
5. Nóż uniwersalny NOX dł. 15 cm 5,60 szt. nr OBI 6611628 
6. Czajnik Marcus poj. 2,2 l, kolor czerwony 54,99 szt. nr OBI 6772305 
7. Pojemnik Tuvo poj. 1100 ml, kolor biały 24,99 szt. nr OBI 6772271 
8. Pojemnik Tuvo poj. 1100 ml, kolor czarny 24,99 szt. nr OBI 6772289 
9. Blat roboczy dąb lity exclusive dł. 3 mb 799,- szt. nr OBI 6735047

1 2

3

4

9

5

6

7

8
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KOJĄCY
NATURAL

Prostota, naturalność, minimalizm – tak w trzech słowach 
można określić kuchnię w stylu Natural. Ta przestrzeń na-
straja pozytywnie już od progu. Przez okno wpada światło 
słoneczne, podkreślając dopełniające się kolory zaczerp-
nięte z natury: brązy, beże i szarości. Kiedy słońce zacho-
dzi, wieczory rozświetla ciepłe światło świec, zapraszając 
do wspólnego spędzania czasu, a sztuczne źródła światła 

są wyłącznie energooszczędne. 

W tej kuchni nie ma niepotrzebnych przedmiotów, a te nie-
zbędne wykonane są z drewna, kamienia i wikliny. Idealnie 
współgrają one z przypominającą kamień lub drewnianą pod-
łogą oraz z elementami zieleni, np. ziołami w doniczce. Kuch-
nia to miejsce spotkań, dlatego jej nieodłącznym elementem 
jest stół, przy którym mogą gromadzić się domownicy. Nie 
musi być duży ani klasycznie drewniany – ciekawym rozwią-
zaniem jest stół wykonany z palet, w duchu recyklingu. Ścia-
ny pomalowane na jasne kolory lub wyłożone jasnymi płyt-
kami optycznie powiększą wnętrze i wyeksponują aranżację.
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W aranżacji użyto: 
Gres szkliwiony Solid white  

109,- m2 nr OBI 6542096
Blat roboczy dąb lity classic  

wym. 2,7 x 63,5 x 300 cm  
(surowy do olejowania)  

447,- szt. nr OBI 6735013

Blisko natury
Naturalne materiały, wiklina, drewno czy cera-
mika doskonale odnajdą się w kuchni Natural. 
Brązowe drewniane blaty, półki i dodatki znako-
micie współgrają z soczystą zielenią ziół i roślin 
doniczkowych. W kuchni nic tak nie pobudza 
apetytu jak zapach bazylii, kolendry czy tymian-
ku, które dodadzą smaku naszym daniom i uroku 

kuchennym aranżacjom.

Okap blatowy Spirit szer. 90 cm
nr OBI 6520696

2199,-szt.

Wysuwane szafki typu cargo to nie tylko 
dużo miejsca do przechowywania, ale ła-
twiejszy dostęp do produktów.

1

Ułatw sobie pracę! Urządzenia AGD takie 
jak piekarnik czy mikrofalówka możesz 
umieścić na dowolnej wysokości. Odtąd 
będziesz mógł przyrządzać ulubione po-
trawy bez konieczności schylania.

2

1

2

Magda, projektantka OBI, 
podpowiada

Główne kolory trendu NATURAL

105,-szt.

Cargo dolne Variant szer. 30 cm
nr OBI 6592539 

System jezdny 93,99 szt.
nr OBI 6592596

Kuchnia Verona biała, lakierowana 
z uchwytem frezowanym 
Umów się na wycenę!
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Ściany  
w odcieniach 

natury
Na ścianach i podłogach w kuchni Natu-
ral dominują wzory i kolory natury. Ma-
towy lub błyszczący kamień, jasne drew-
no o widocznej strukturze czy barwione 
panele ścienne z motywem roślinnym to 
znak rozpoznawczy przestrzeni, w której 
króluje natura. W miejscu, gdzie rządzi 
spokój i harmonia, poranna kawa będzie 

smakować jeszcze lepiej.

Meble modułowe Roma szary mat oraz dąb cortona.  
Umów się na wycenę! 

W aranżacji użyto  
również: 
Mozaika ze stali  
nierdzewnej i miedzi  
79,99 szt.  
nr OBI 6596258

105,-szt.

Front Ruka
np. nr OBI 6569941

299,-szt.

Bateria kuchenna KI-1732
kolor brąz patyna
nr OBI 6446801

Płytki ścienne Ferrum ivory
nr OBI 6582886

79,99 m2

1. Panel szklany wym. 60 x 60 cm 139,- szt. np. nr OBI 6479851 2. Panel szklany Slab 3 6-elem. wym. 120 x 180 cm 899,- kpl. nr OBI 6479778 3. Gres 
szkliwiony Sigurd wood brown 39,99 m2 nr OBI 6768634 4. Mozaika Travertine cream 25 49,99 szt. nr OBI 6744643 5. Mozaika Travertine cream 15  
49,99 szt. nr OBI 6744635 6. Gres polerowany Peris gold 139,- m2 nr OBI 6747588 7. Butelka szklana zielona 12,99 szt. nr OBI 6624555

1

7

1

3

4

5
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Połączenie odpowiednich materiałów, barw i dekoracji 
wprowadzi elegancję na salony, a raczej… do kuchni. Kuch-
nia w tym stylu nie jest minimalistyczna, ale nie oznacza 
to, że brak jej klasy – współczesny Glamour odchodzi od 
przepychu i przerostu formy nad treścią. Prym wiedzie tutaj 
klasyczna paleta kolorów: biel, czerń, granat i szarość, ale 
Glamour potrafi również zaskoczyć np. intensywną zielenią. 

Meble są wykonane z nowoczesnych materiałów, mogą być 
matowe lub z połyskiem, ale nie przytłaczają wnętrza. Jeśli 
chcesz optycznie powiększyć swoją kuchnię, wybierz jasne 
fronty szafek i jasne podłogi. Wolisz odrobinę ekstrawagan-
cji? Fantazyjne wzory na panelach szklanych i mozaika na 
ścianach są dla Ciebie. Istotne dla stylu Glamour jest świa-
tło. Nie może być ono zbyt mocne, więc najlepiej, by źródeł 
światła było kilka, co stworzy zmysłową atmosferę – po-

staw na eleganckie kinkiety nad blatem kuchennym.

ELEGANCKI
GLAMOUR

W aranżacji użyto: 
Meble modułowe Alcamo zieleń mat. Umów się na wycenę!  
Gres polerowany Malivi white 99,99 m2 nr OBI 3077633
Gres szkliwiony drewnopodobny Epica sabbia 79,99 m2 nr OBI 6583488 
Blat roboczy laminowany marmur Apure wym. 2,8 x 60 x 420 cm 139,- mb nr OBI 6730048 
Stolik metalowy złoty wym. 30 x 30 x 54 cm 129,- szt. nr OBI 6638209 
Kinkiet LED Enzo złoty, 1 x COB, 3 W 179,- szt. nr OBI 6604409
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1
Postaw na nieoczywiste dekoracje. 
Ozdobny wyciąg kuchenny to praktyczne 
rozwiązanie i ozdoba w jednym. 

1

Armatura musi być nie tylko elegancka, 
ale i funkcjonalna – dzięki ruchomej 
głowicy z natryskiem dotrzesz tam, gdzie 
zwykły strumień z kranu nie dosięgnie. 

2

Piotr, projektant OBI,  
podpowiada

W aranżacji użyto: 
Gres polerowany Neptune Statuario 139,- m2 nr OBI 4299178
Blat roboczy laminowany Andromeda czarna połysk wym. 3,8 x 60 x 410 cm 145,- mb nr OBI 3178928 
Lampa sufitowa Meknes 1 x 60 W, E27 179,- szt. nr OBI 5990486

Kuchnia w marmurach
Surowy marmur, często kojarzony z nadmier-
nym przepychem, możesz odkryć na nowo 
dzięki odpowiednim dodatkom. Skontrastowany 
z mocną czernią blatu czy zwykłych uchwytów 
do mebli może wyglądać stylowo i elegancko. 
Marmurowe ściany i podłogi to doskonałe tło 
także dla subtelnych białych mebli, którym na-

dają charakteru.

Główne kolory trendu GLAMOUR

Pojemnik potrójny  
JC601 40 srebrny  
2 x 9 L + 1 x 20 L  
nr OBI 6592430

179,-szt.

Kuchnia Modena biały mat 
Umów się na wycenę!
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Ściany  
z nutą elegancji 
Ściany i podłogi w takiej kuchni nigdy 
nie są oczywiste i zawsze zaskakują ory-
ginalnymi połączeniami. W towarzystwie 
połyskującego czarnego gresu doskona-
le odnajdą się lakierowane meble w ja-
snym barwach. Całość dopełnij drewnia-
nym szerokim blatem, który pozwoli Ci 
wygodnie i łatwo przygotowywać posiłki. 
Masz przed sobą nowoczesny, sty lowy 

projekt Glamour.

1. Gres polerowany Saint Laurent 139,- m2 nr OBI 6515217 2. Mozaika Crystal 54,99 szt. nr OBI 6596183  
3. Gres półpolerowany Skyfall 139,- m2 nr OBI 6747570 4. Panel szklany Agat wym. 60 x 60 cm 139,- szt. nr OBI 6479703  

5. Świecznik Safari od 17,99 szt. np. nr OBI 6624480

4
1

5

Bateria kuchenna  
Roxy KI-1330 
nr OBI 2839058 

299,-szt.

Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność od 25.05 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub 
do wycofania produktu ze sprzedaży. 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. Szczegółowe 
informacje o dostępności produktów znajdują się również na stronie www.obi.pl. OBI zastrzega sobie prawo do 
zmiany cen. 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.

Kuchnia Roma biała
Front foliowany w wykończeniu połysk 

Umów się na wycenę!

W aranżacji użyto: 
Płytka ścienna Carat black 5,99 szt. nr OBI 6627657
Płytka ścienna Carat srebrna kostka 2,79 szt. nr OBI 6627673

3

2




