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BLIŻEJ NATURY
Dziś jak nigdy wcześniej doceniamy kontakt z naturą i możliwość spędzania czasu poza domem. Zda-
jemy sobie sprawę z jej wartości i wpływu na nasze samopoczucie. Tworzymy ogrody przyjazne nie 
tylko nam samym, ale także roślinom i zwierzętom. Pozwalamy działać naturze, jak najmniej ingerując 

w środowisko. W zamian otrzymujemy odpoczynek dla duszy i ciała. 

Zapraszamy w podróż po mniejszych i większych przestrzeniach, w których żyjemy i odpoczywamy: od 
ogrodu po zielone zakątki domu. Towarzyszyć nam będą Iza Szarmach i Olga Piórkowska, prywatnie siostry, 
zawodowo od 10 lat wspólniczki – architektki krajobrazu. Te prawdziwe ekspertki do zadań specjalnych 
potrafią wyczarować ogród na każdej zielonej przestrzeni, tworząc miejsca nie tylko atrakcyjne wizualnie, 
ale także funkcjonalne. Swoje spektakularne metamorfozy przeprowadzają na antenie HGTV w programie 
„Wymarzone ogrody”, którego najnowszy sezon powstał we współpracy z OBI. Tym razem siostry zain-
spirują Cię w naszym katalogu przestrzeniami w stylu: Safari Lodge, Desert Flower, Minimalist Zen, Blush 
Bordeaux, Classic City czy Cozy Cottage. Usiądź wygodnie, oddaj się lekturze i razem z nami przeprowadź 

metamorfozę zielonej przestrzeni.

NASZE ŻYCIE  
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Izabela Szarmach i Olga Piórkowska 
architektki krajobrazu prowadzące program  
„Wymarzone ogrody” w telewizji HGTV



Nowość

ZIELENI SIĘ
W OGRODZIE

Duży ogród daje nieskończenie wiele możliwości. Latem 
z powodzeniem zastąpi Ci dom. Przy sprzyjającej pogo-
dzie możesz spędzać w nim każdą wolną chwilę, zarów-
no na odpoczynku, jak i posiłku w plenerze czy aktyw-
nościach ze znajomymi. Niech tęsknota za podróżami 
pobudzi Twoją wyobraźnię i pozwoli zaaranżować prze-
strzeń niczym egzotyczną wyspę, afrykańskie safari czy 
japoński ogród. Stwórz swoją wymarzoną przestrzeń,  
a potem… pozwól działać naturze. Podziel się z nią swoim 
ogrodem. Zaproś do niego zwierzęta, budując domki dla 
owadów, budki dla ptaków, tworząc przyjazne przestrzenie 
dla jeży czy sadząc kwiaty, które przyciągną zapylacze. 
Niech żyją w swoim naturalnym środowisku, a ogród bę-

dzie dla nich bezpiecznym domem. 

Ogród to idealne miejsce na uprawy. Nie musisz być do-
świadczonym ogrodnikiem, by stworzyć własny przydomo-
wy warzywnik. Przyniesie nie tylko satysfakcję, ale także 
zdrowe plony – smak własnych warzyw, owoców i ziół na 
długo zapadnie w pamięć. Pamiętaj – jeśli żyjesz w zgodzie 

z naturą, odwdzięczy Ci się ze zdwojoną siłą. 
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W aranżacji użyto: 
Komplet Edna Rope 
sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik kawowy  
1799,- kpl. nr OBI 6570758  
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Dostępny w wybranych marketach. 
Poduszka dekoracyjna
wym. 40 x 40 cm, różne wzory  
29,99 szt. np. nr OBI 6607956
Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm,  
różne wzory i wymiary  
od 49,99 szt. np. nr OBI 6605307
Kosz bambusowy Marti 
różne wymiary, np. 23 x 23 cm  
od 49,99 szt. np. nr OBI 6577332
Osłonka ceramiczna Tropik 
różne wzory, ⌀ 12 cm 14,99 szt. 
nr OBI 6465546



Bez paszportu i pakowania walizek możesz udać się na afrykańskie 
safari… do swojego ogrodu. Bujne rośliny w postaci palm i monster 
przeniosą Cię w egzotyczną podróż za morze. W safari najlepiej od-
najdą się dzikie zwierzęta – lamparty, lwy, zebry, nosorożce czy 
egzotyczne ptaki. Ich wzory zdominują ogrodowe dodatki: donice  
i tekstylia. Klimatu dodadzą meble z naturalnych materiałów:  

trzciny, bambusa i drewna. 

Ogród Safari Lodge wypełniają modne odcienie wiosny: jasnozielo-
ny, szałwiowy, musztardowy i jasnożółty. Towarzyszą im złote ele-

menty nadające dżungli blasku.

Olga i Iza podpowiadają

Użyj lin jako elementu konstrukcyjnego, możesz 
zrobić z nich „małpi gaj” dla dzieci, powiesić huś-
tawki, hamaki, liny do wspinania czy zjeżdżania.

Tyczki bambusowe to świetny dekoracyjny 
materiał, który może być stosowany jako pod-
pory do roślin pnących lub małych krzewów 
wymagających konstrukcji wspierającej.

Oświetlenie solarne rozwiąże problem doświe-
tlenia części ogrodu, w których nie ma podcią-
gniętej instalacji elektrycznej. Lampiony nadadzą 
stylowy wygląd każdej przestrzeni.

Ogród możesz powiększyć wizualnie, 
organizując go nie tylko horyzontalnie, ale też 
wertykalnie. Nudna ściana elewacyjna budynku 
może ożyć dzięki pergoli. Trawnik zagospodaruj 
altaną lub pergolą. 

STWÓRZ 
OGRÓD W STYLU

SAFARI
LODGE

Na safari również należy się przerwa na kawę. Zestaw 
stolików z blatem imitującym marmur to modny dodatek  
z nutą elegancji, przy którym kawa będzie smakować 
jeszcze lepiej. W większym towarzystwie polecamy wy-
godny zestaw w odcieniach beżu z miękkimi poduszkami, 

który znakomicie wpisuje się w kolonialne trendy.

Relaks na sawannieW aranżacji użyto: 
Stoliki Glenden, 2 szt.,
duży, wym. 45 x 45 cm,  
mały, wym. 35 x 40 cm 
469,- kpl.
nr OBI 6575302 
Dostępny  
na zamówienie Klienta.
Dywan tarasowy, 
wym. 90 x 180 cm, 
różne wzory i wymiary  
od 49,99 szt.
np. nr OBI 6605745
Spryskiwacz szklany Deco 
⌀ 7,5 cm 21,99 szt. 
nr OBI 6654651

Główne kolory Safari Lodge

W aranżacji użyto: 
Komplet Willmar
sofa 2-osobowa, 2 fotele,  
stolik kawowy 1299,- kpl.
nr OBI 6397749 
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych.
Poduszka dekoracyjna
wym. 40 x 40 cm,  
różne wzory 29,99 szt. 
np. nr OBI  6608186

Nowość
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W aranżacji użyto: 
Stolik Rattan Natural  
wym. 43 x 45 cm 369,- szt. nr OBI 6624597
Dywan jutowy okrągły Natural, ⌀ 90 cm
79,99 szt. nr OBI 6624589

W aranżacji użyto: 
Świecznik szklany Brasil

kolory: żółty i zielony,
wym. 9 x 8 cm  

16,99 szt. nr OBI 6624530
Kwietnik Palma Gold
metalowy, potrójny,  

wym. 47 x 47 x 85 cm
139,- szt. nr OBI 6624787

W aranżacji użyto: 
Kosz bambusowy Safari
• ⌀ 35 cm 99,99 szt.
• ⌀ 40 cm 129,- szt.
nr OBI 6624704, 6624696
Lampion metalowy Gold  
wym. 10 x 11,5 cm 
16,99 szt. nr OBI 6624464

59,99 szt.
Koc Green miękki polar flanelowy 
wym. 200 x 150 cm
nr OBI 6624662

109,-szt.
Dywan tarasowy Poly  
wym. 120 x 180 cm
nr OBI 6624746

od 24,99 szt.

Figurki dekoracyjne
• Małpka siedząca, wys. 14 cm 24,99 szt.
• Goryl, wys. 22 cm 44,99 szt.
nr OBI 6624407, 6624720

99,99 szt.

Lampion bambusowy  
ze szklanym wkładem  
wym. 28,5 x 25 cm
nr OBI 6624605

Poduszka pikowana
wym. 38 x 38 cm nr OBI 6625248 
Poduszka Jungle, z suwakiem,  
wym. 45 x 45 cm 49,99 szt. nr OBI 6624381

29,99 szt.

Wazon  
metalowy Gold 
wym. 22 x 27 cm
nr OBI 6624639

Produkty z tych stron to nasze Nowości
Z tęsknoty 
za przygodą  

Zaspokój tęsknotę za przygodą i da-
lekimi krajami i ściągnij atmosferę 
safari do swojego domu. W egzo-
tyczną podróż po ogrodzie Safari 
Lodge zabieramy palmy w rozmiarze 

XXL, które tworzą tropikalne lasy. 

Palmy możemy podziwiać nie tylko 
w donicach, ale także na dekora-
cjach: poduszkach, kocach, tape-
tach, tekstyliach i figurkach, gdzie 
zieleń zostaje zastąpiona złotem. 
Te efektowne rośliny z rozłożystymi 
zielonymi liśćmi to prawdziwe ozdo-

by ogrodu i duma właścicieli.

89,99 szt.

Egzotyka nie znosi nudy. Każdy 
detal ma tu znaczenie. Lekkim me-
blom ze wzorem siatki towarzyszą 
ciężkie aksamitne koce i poduchy. 
Donice w odcieniach brązu i złota 
eksponują efektowne bujne rośliny. 
Wachlarze z liści palm zdobią wnę-
trze. Szczotkowane, antyczne złoto 
pojawia się na świecznikach i figur-

kach, które tworzą klimat safari. 

Cały asortyment ze str. 8-9 dostępny  
od końca marca 2021 r.

Podróż
na safari
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Strefa relaksu w ogrodzie musi być równie miła 
dla oka, jak funkcjonalna. Zestaw mebli New 
Orleans z dwoma wygodnymi fotelami, sofą  
i stołem to doskonałe miejsce na przekąski  
w doborowym towarzystwie. Atutem mebli jest 
wytrzymałość, a jednocześnie klasyczny de-
sign – struktura plecionki w szarym odcieniu 
dodaje elegancji. Miękkie poduchy, szerokie 
oparcia i wygodne podłokietniki sprawią, że 

goście mogą się zasiedzieć…

Wśród palm

22,99 szt.

Osłonka Livia 
ceramiczna, szkliwiona,  
różne kolory, ⌀ 15 cm
np. nr OBI 6579478,  
6579452, 6579460

od 19,99 szt.

Osłonka Organic, ceramiczna,
różne kolory i wielkości, np.:
• ⌀ 11 cm 19,99 szt.
• ⌀ 13,5 cm 34,99 szt.
nr OBI 6578660, 6578702

1
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W aranżacji użyto: 
Komplet New Orleans
2 fotele, 3-osobowa sofa, stolik 5499,- kpl. nr OBI 3202561
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Dostępny w wybranych marketach.
Palma szorstkowiec Fortunego (Trachycarpus)
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W aranżacji użyto: 
1. Stolik Pizana, ⌀ 65 cm 429,- szt. nr OBI 6579718
2. Krzesło Pizana 169,- szt. nr OBI 6579700
Meble dostępne w wybranych marketach.
3. Donica Rodos, ⌀ 37 cm 199,- szt. nr OBI 6407225
4. Podest kompozytowy mix, kolor brązowy, 
wym. 30 x 30 x 2,1 cm nr OBI 3262979

W aranżacji użyto: 
Stół Amarillo, wym. 160 x 90 cm 499,- szt. nr OBI 6570865
Krzesło Amarillo 249,- szt. nr OBI 6570881
Fotel Amarillo 349,- szt. nr OBI 6570899
Meble dostępne w wybranych marketach.



Ogrody w stylu Desert Flower
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88,99 szt.
Donica Terra
⌀ 36 cm
nr OBI 4479218

17,99 szt.
Osłonka ceramiczna Terra  
White Rim, ⌀ 13,5 cm
nr OBI 6576359

99,99 szt.
Figurka dekoracyjna meksykańska
Szop i Lis, wys. 33 cm
nr OBI 6579171, 6579163

Nowość
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W aranżacji użyto: 
1. Komplet Greenbush

sofa, 2 fotele, 2 stoliki 3249,- kpl.
nr OBI 6397566

Cena nie obejmuje poduszek 
dekoracyjnych. Dostępny  
w wybranych marketach. 

2. Poduszki dekoracyjne gładkie
różne kolory 25,99 szt.

np. nr OBI 6608038
3. Dywan tarasowy 
wym. 90 x 180 cm,  

różne wzory i wymiary od 49,99 szt.
np. nr OBI 6605323, 6605331

4. Palma Szorstkowiec Fortunego  
(Trachycarpus)

5. Trawa pampasowa  
suszona naturalna, 

wys. 150 cm,  
opak. 3 szt. 59,99 opak.  

cena za 1 szt. = 20,-
nr OBI 6652648

6. Świeca zapachowa Terra 
⌀ 12 cm 35,99 szt.

nr OBI 6654594
7. Donica Bolonia

⌀ 31 cm 159,- szt.
nr OBI 6579882

8. Puf ręcznie tkany
wym. 40 x 40 x 40 cm

219,- szt. nr OBI 6607824

W aranżacji użyto: 
Huśtawka z dachem Chelsea  
1299,- szt. nr OBI 5711510
Cena nie obejmuje poduszek 
dekoracyjnych. Dostępna  
w wybranych marketach.
Poduszki dekoracyjne gładkie,
różne kolory 25,99 szt.
np. nr OBI 6608038 
Donica Bavaria, ⌀ 21 cm  
19,99 szt. nr OBI 6277040
Dywan ręcznie tkany z juty
wym. 160 x 230 cm  
649,- szt. np. nr OBI 6607642 
Poduszka siedzisko kwadratowa
wym. 40 x 40 x 10 cm
42,99 szt. nr OBI 6608178
Latarnia bambusowa
różne wymiary, np. wys. 48 cm
85,99 szt. nr OBI 6465736



DESERT
FLOWER
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W kompozycji użyto:  
1. Trawy pampasowe suszone naturalne od 49,99 opak. np. nr OBI 6652671 
2. Makrama ścienna, jasna, wym. 50 x 100 cm 79,99 szt. nr OBI 6609200 
3. Talerz naścienny Deco Bronze, różne motywy, ⌀ 34,5 cm 34,99 szt. nr OBI 6654826 
4. Dywan ręcznie tkany z juty, kolor beżowy, wym. 160 x 230 cm 399,- szt. nr OBI 6607667
5. Osłonka wisząca Natural Corn, ⌀ 18 cm 34,99 szt. nr OBI 6654735
6. Figurka Słoń złoty, wym. 27 x 18 cm 55,99 szt. nr OBI 6654370
7. Osłonka ceramiczna Terra White, ⌀ 13,5 cm 17,99 szt. nr OBI 6576359
8. Donica Bolonia, ⌀ 16 cm 49,99 szt. nr OBI 6579908
9. Puf plecionka, wym. 40 x 40 x 40 cm 189,- szt. nr OBI 6608103

Wybierz 
coś ze stylu
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W aranżacji użyto: 
Komplet Parkdale
sofa, 2 fotele, stolik kawowy  
1799,- kpl. nr OBI 6397723
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych.
Poduszka dekoracyjna gładka
różne kolory 25,99 szt.
np. nr OBI 6608012
Makrama ścienna
jasna, wym. 50 x 100 cm,  
ciemna, wym. 45 x 90 cm
79,99 szt. nr OBI 6609200, 6609192
Grys marmurowy Rosso Verona
opak. 20 kg 35,99 opak. np. nr OBI 2944221 



199,-szt.
Donica Cube
na drewnianej ramie
wym. 29 x 39 cm
nr OBI 6405161

319,-szt.
Donica Pescara
wym. 59 x 29 cm
nr OBI 6579957

39,99 szt.
Donica Bella
⌀ 18 cm
nr OBI 6581839

599,-szt.
Regał Cube
na drewnianej ramie
wym. 39 x 96 cm
nr OBI 6579916

119,-szt.
Donica Anzio
⌀ 24 cm
np. nr OBI 6580674

329,-szt.
Donica Square  
na metalowej ramie  
wym. 60 x 29 cm 
nr OBI 6404990

399,-szt.
Donica Como
⌀ 35 cm
np. nr OBI 6580054

179,-szt.
Misa Werona
⌀ 34 cm
np. nr OBI 6580286
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Ogrody w stylu Minimalist Zen
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W aranżacji użyto: 
1. Komplet Roberval
sofa 3-osobowa, 2 fotele,  
stolik kawowy 2999,- kpl.
nr OBI 6397582
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych. 
2. Jałowiec Bonsai, wys. ok. 180 cm
1999,- szt. nr OBI 6718449
3. Dywan tarasowy 
wym. 90 x 180 cm,
różne wzory i wymiary
od 49,99 szt. np. nr OBI 6605372
4. Poduszka dekoracyjna gładka
różne kolory 25,99 szt.
np. nr OBI 6608293
5. Poduszka dekoracyjna
różne wzory i kolory 29,99 szt. 
np. nr OBI 6608244
6. Płyta betonowa Granito Nero
wym. 35 x 35 x 5 cm 
8,99 szt. nr OBI 2794923



Minimalistyczne stoliki w nowoczesnym stylu to ide-
alny dodatek do ogrodów, w których królują proste 
formy. Dzięki eleganckiej czerni pasują do każdej 
przestrzeni. Pięknie kontrastują z soczystą zielenią  
i dekoracjami w odcieniach szarości. Dobrze prezen-
tują się w duecie, ale także rozstawione w różnych 

częściach ogrodu.

Siła w prostocie 

od 19,99 szt.

Doniczka Beton Bowl z wewnętrznym wkładem  
kolory: szary i czarny, różne wymiary, np.:
• ⌀ 18 cm 19,99 szt.
• ⌀ 24 cm 31,99 szt.
nr OBI 6450480, 6450514

3

5

2

1

1

2

1

2

4

4

3

3

Nowość

4

19

W aranżacji użyto: 
1. Komplet Fodale, sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik 2199,- kpl. nr OBI 6570733.  
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych. Dostępny na zamówienie Klienta. 
2. Doniczka Bonsai, ⌀ 23 cm 55,99 szt. nr OBI 6576797
3. Regał Cube, na drewnianej ramie, wym. 39 x 96 cm 599,- szt. nr OBI 6579916
4. Puf plecionka pasy szerokie 189,- szt. nr OBI 6608087

W aranżacji użyto: 
1. Stoliki Breves 2 szt., duży, wym. 50 x 42,5 cm, mały, wym. 46 x 46 cm  
159,- kpl. nr OBI 6397590. Dostępne w wybranych marketach. 
Osłonki cementowe
2. Sześciokątna, wym. 15,5 x 15,5 cm 32,99 szt.
3. Triangle, wym. 15 x 15 cm 25,99 szt. 
4. Concrete, wym. 20 x 10 cm 29,99 szt.
nr OBI 6576078, 6576243, 6575989
5. Podest kamienny, prostokąty grafit 
wym. 30 x 30 x 2 cm  
21,99 szt. nr OBI 2800027

W aranżacji użyto: 
1. Płot lamelowy drewniany*, rama 30 cm,  
wym. 180 x 180 cm 99,99 szt. nr OBI 1999960 
*Sprzedawany płot nie jest pomalowany. 
2. Fotel Spaghetti Cabrero 249,- szt. nr OBI 6417422
3. Podest sztuczna trawa, wym. 30 x 30 x 2,2 cm 
14,49 szt. nr OBI 2938405 
4. Donica Głowa, ⌀ 24 cm 79,99 szt. nr OBI 6581201



Co będzie potrzebne? Rośliny, podłoże. 
Znajdź idealne miejsce na uprawę. Zdejmij 
darń i spulchnij glebę, aby usunąć rośli-
ny o rozwiniętych systemach korzenio-
wych. Na spodzie ułóż większe gałęzie,  
a następnie ściółkę (np. liście z ogrodu czy 
skoszoną trawę). Wysyp kompost i ziemię 
ogrodową. Wspomóż grządkę, wypuszcza-
jąc kolonię dżdżownic kalifornijskich ze 
specjalnej hodowli. Wybierz rośliny, które 
mają wymagania zbliżone do warunków 
panujących w Twoim ogrodzie. Ważne, by 
miały podobne do siebie preferencje do-
tyczące podłoża, wilgotności, temperatury 
czy nasłonecznienia. Możliwości jest wiele!

Zrób to sam!

Filozofia uprawy roślin zgodnej z naturą zakłada 
stworzenie w ogrodzie warunków jak najbliższych 
naturalnym. Zamiast grządek budujemy ekosystem 
z bogactwem gatunkowym roślin, ale też zwierząt. 
Jednym zdaniem – pozwalamy działać naturze. Dla 
powodzenia uprawy musimy zapewnić odpowied-
nie warunki sprzyjające określonym gatunkom. 
Grupujemy rośliny o podobnych wymaganiach  
i pozwalamy im współpracować. Ograniczamy 
ingerencję w ziemię, którą zamiast nas spulch-
niają i użyźniają m.in. dżdżownice. Wykorzystuje-
my kompost z roślin, które wyrosły na grządce.  
W naszej uprawie nie ma odpadków. Nawet wy-
rwane w odpowiednim momencie chwasty mają ją 
wzbogacać. Montujemy domki dla owadów, które 

przyciągną zapylacze. 

Ogród 
permakulturowy 

8,99 opak.
Gotowe kolekcje nasion Legutko
różne rodzaje
np. nr OBI 6296164

Klasyka 
w ogrodzie 

Zaproś znajomych do ogrodu i spraw, by 
poczuli się jak na wakacjach. Wygodne me-
ble modułowe Emma w odcieniu szarości 
możesz dowolnie zestawiać i z łatwością 
wkomponować w swoją przestrzeń. Jeśli 
wolisz aranżacje z dodatkiem ciepłego 
drewna, postaw na drewniano-aluminiowe 
meble Bonlee, których zaletą jest odpor-

ność na warunki atmosferyczne. 

35,99 szt.

Budka lęgowa Birdy
różne kolory,  
wym. 16 x 13 x 21 cm
nr OBI 6578322, 6578298

Ogrody w stylu Classic City
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W aranżacji użyto: 
Płot drewniany York, kolor brązowy, wym. 180 x 180 cm 189,- szt. nr OBI 6646293 
Komplet Emma, sofa 3-osobowa, 2 fotele, stolik 1050,- kpl. nr OBI 6472708
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Poduszka dekoracyjna, różne wzory i kolory 29,99 szt. np. nr OBI 6608202
Dywan jutowy, ⌀ 100 cm, różne kolory 99,99 szt. np. nr OBI 6607782

W aranżacji użyto:
Płot drewniany opalany, rama 30 cm,  
wym. 180 x 180 cm 179,- szt. nr OBI 6442438 
Stół Bonlee, wym. 180/240 x 99 cm  
1299,- szt. nr OBI 6570493
Krzesło Bonlee 299,- szt. nr OBI 3202488
Ławka Bonlee 599,- szt. nr OBI 3226289
Meble dostępne w wybranych marketach.
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Donica Cherval, wym. 49 x 20 cm  
149,- szt. nr OBI 2199164
Podest kamienny, prostokąty beżowy
wym. 30 x 30 x 2 cm 21,99 szt. nr OBI 2800019 



Duże blokowiska, na których zamiast zieleni króluje beton, 
nie sprzyjają odpoczynkowi. Coraz częściej stawiamy na 
kontakt z naturą na małych miejskich działkach. Ogródki 
działkowe, nawet niewielkich rozmiarów, gwarantują ci-
szę i wytchnienie od zgiełku miasta. Poza miastem dźwięk 
aut zostaje zastąpiony śpiewem ptaków i szumem wiatru.  
W tej błogiej ciszy możesz usłyszeć nawet własne myśli. 
Kawałek ziemi, gdzie możesz poczuć się jak na wakacjach  
u babci, to spełnienie marzeń. Weekend spędzony  
z książką na hamaku, na leniwym opalaniu na leżaku czy 
aktywniej – doglądaniu własnych upraw to idealne rozwią-
zanie dla posiadaczy działek. Te zielone przestrzenie dają 
duże możliwości aranżacyjne – od klasycznych rozwiązań 

po inspiracje prowansalskim stylem Cozy Cottage. 

Na takim terenie aż żal nie przyrządzić posiłku w plenerze. 
W końcu działka jak żadna inna przestrzeń sprzyja niezo-
bowiązującym spotkaniom poza domem przy grillowaniu. 
Siedząc na wygodnych fotelach, otoczeni zielenią, rozsma-

kujmy się w pięknie natury, kontemplując każdą chwilę.

Nowość

RELAKS
NA MIEJSKIEJ

DZIAŁCE
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W aranżacji użyto: 
Fotel narożny Langdon 949,- szt. nr OBI 6575369
Fotel Langdon 999,- szt. nr OBI 6575393
Stolik kawowy Langdon, wym. 80 x 80 x 38 cm 
749,- szt. nr OBI 6575385
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Meble dostępne w wybranych marketach.
Poduszka dekoracyjna, różne wzory i kolory  
29,99 szt. np. nr OBI 6608194 
Osłonki ceramiczne Zwierzątka
różne wzory, np.: Szop, Lis 
od 15,99 szt. np. nr OBI 6578488, 6578504
Płot drewniany York, kolor brązowy,  
wym. 180 x 180 cm 189,- szt. nr OBI 6646293
Donica zawieszana York, kolor brązowy, 
wym. 42 x 20 x 22 cm 59,99 szt. nr OBI 6646319 
Donica York 2, kolor brązowy, 
wym. 58 x 32 x 31 cm 94,99 szt. nr OBI 6646327 



Zwolennicy klasycznych miejskich działek stawiają na tradycyjne 
rozwiązania, które nigdy nie wychodzą z mody. Przestrzeń urzeka 
swoją prostotą, a niewielkie ilości dodatków podkreślają jej charak-
ter. Gołym okiem widać tu funkcjonalność – klasyczne rozwiązania 

uwzględniają potrzeby zarówno dorosłych, jak i młodszych. 

Znajdzie się tu miejsce na basen, plac zabaw, grządki z warzywami  
i tradycyjne działkowe grillowanie. Kolorystyka mebli oparta na 
beżu, brązie i szarości, oddających kolory natury, wprowadza spo-

kój i harmonię. Wśród materiałów prym wiodą drewno i kamień.

Na działce w stylu klasycznym nie powinno zabraknąć 
wygodnego zestawu wypoczynkowego dla kilku osób. 
Dopełnieniem będzie nowoczesny, okrągły mały stolik, 
który możesz przenosić w dowolne miejsce, w zależności 

od tego, gdzie wypoczywasz. 

Klasyczna wygoda

Nawet na małym kawałku ziemi możesz cieszyć się 
uprawą roślin w wysokich grządkach. Stawiaj je pię-
trowo. Pamiętaj o zróżnicowaniu roślin ze względu na 
pszczoły i inne owady oraz ptaki i małe zwierzęta.

Pamiętaj o skrzyni,  
do której, wyjeżdżając  
z działki, schowasz poduchy, 
koce i inne tekstylia. Dobierz 
ją do stylu i koloru mebli.

Główne kolory Classic City

Aranżując przestrzeń dla dzieci, 
nie zapominaj o kolorach. Domek 
na drzewie czy piaskownica 
pięknie wyglądają w bajkowych 
barwach. Pomaluj je farbą bez-
pieczną dla dzieci, impregnującą 
drewno.

Wysokie ogrodzenie zapewni Ci prywatność. 
Jeśli wygradzasz przestrzeń słabo doświetloną, 
wybierz przęsła, które nie są jednolicie zabudo-
wane. Możesz zawiesić na nich donice z ziołami, 
które odstraszą komary i kleszcze.

339,-szt.

Grządka teak
wym. 105 x 56 cm,  

wys. 57 cm
nr OBI 6525778

Podłoże  
do wzniesionej grządki 
opak. 50 l 16,99 opak.

nr OBI 6458657 
 Zrębki do wzniesionej grządki

opak. 50 l 13,99 opak. nr OBI 6458624 
Płot drewniany opalany, rama 30 cm,

 wym. 180 x 180 cm 179,- szt. nr OBI 6442438 

od 79,99
szt.

Kosz Polly  
z technorattanu  

kolory: brązowy i szary
• ⌀ 27,5 cm 79,99 szt.

• ⌀ 33 cm 99,99 szt.
np. nr OBI 6576631, 

6576581

Nowość

Nowość

Nowość
STWÓRZ 

DZIAŁKĘ W STYLU

CLASSIC
CITY

Olga i Iza podpowiadają
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W aranżacji użyto: 
Komplet Junee
sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik 
kawowy 2899,- kpl.
nr OBI 6570741
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych. 
Dostępny w wybranych marketach. 
Poduszka dekoracyjna
różne wzory i kolory 29,99 szt.
np. nr OBI 6607998

W aranżacji użyto: 
Stolik Satipo, ⌀ 46 cm

57,99 szt. nr OBI 6571186
Dostępny na zamówienie Klienta. 

Płot drewniany York  
kolor brązowy, wym. 180 x 180 cm  

189,- szt. nr OBI 6646293



Zestaw wypoczynkowy w stonowanych od-
cieniach szarości i beżu to rozwiązanie dla 
całej rodziny. Miejsca nie zabraknie tu dla 
nikogo. Modułowe meble możesz dowolnie 
zestawiać w zależności od potrzeb i wielko-
ści przestrzeni. Jedno jest pewne – dzięki 
wygodnym poduchom, także na oparciach, 

wypoczniesz na nim w każdej pozycji.

Modne 
połączenia

od 109,-szt.

Latarnia drewniana Vintage
• wym. 55 x 20 x 20 cm 109,- szt.
• wym. 75 x 30 x 30 cm 139,- szt.
• wym. 105 x 40 x 40 cm 269,- szt.
nr OBI 5837810, 5837703, 5837786

Aromaterapia ziołami
Aromaterapia, wykorzystując zawarte w ziołach związki chemiczne 
– terpeny, nie tylko poprawia nastrój, ale także odporność. Wła-
snoręcznie wykonane olejki ziołowe warto stosować w okresie je-

sienno-zimowym, kiedy jesteśmy bardziej podatni na infekcje.

Co będzie potrzebne? Wybrane dodatki 
(zioła, kwiaty, suszone owoce), słoik, olej 

z pestek winogron (krok 1).

Najbardziej popularne rośliny do inhalacji 
to: babka, chmiel, dziurawiec, kocimięt-
ka czy krwawnik. Każda z nich ma inne 
właściwości. Jeśli zależy Ci na zapachu, 
postaw na płatki róży – rozdrobnij je za 
pomocą moździerza (krok 2a). Możesz 
również przyrządzić olejek z suszonej, roz-
kruszonej skórki pomarańczy, zmieszanej 
z pokrojoną trawą cytrynową (krok 2b). 
Napełnij słoik wybranymi dodatkami i za-
lej je olejem podgrzanym do ok. 40˚C. Słój 
zamknij i zawiń w gruby koc lub ręcznik. 
Odstaw na 24 godziny, a następnie prze-
nieś do ciemnego pomieszczenia o tempe-
raturze ok. 20˚C. Pozostaw na 2 tygodnie, 
od czasu do czasu wstrząsając (krok 3). 

Olejki wykorzystaj do kąpieli i masażu. 

Krok po kroku
krok 1

krok 2b krok 3

krok 2a
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W aranżacji użyto: 
Komplet modułowy Olea, 5-częściowy 2199,- kpl. nr OBI 2846699
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Poduszka dekoracyjna gładka, różne kolory 25,99 szt. np. nr OBI 6607949
Poduszka dekoracyjna, różne wzory i kolory 29,99 szt. np. nr OBI 6608236 
Donica Urbi, plastikowa z wewnętrznym wkładem,  
wym. 26,5 x 26,5 x 50 cm 56,99 szt. nr OBI 6286454
Płot lamelowy drewniany*, rama 30 cm, wym. 180 x 180 cm  
99,99 szt. nr OBI 1999960 *Sprzedawany płot nie jest pomalowany

W aranżacji użyto: 
Komplet modułowy Olea mini

5-częściowy 
1499,- kpl. nr OBI 6397673 

Płot drewniany York
kolor szary, wym. 180 x 180 cm 

199,- szt. nr OBI 6646244
Donica zawieszana York 

kolor szary, wym. 42 x 20 x 22 cm 
69,99 szt. nr OBI 6646269 



Przydomowa drewniana ławka ze stalowym stelażem to ciekawe 
uzupełnienie ogrodowych aranżacji. Pełni jednak przede wszyst-
kim funkcję praktyczną. Tu, wśród krzewów i kwiatów, możesz wy-
godnie rozsiąść się z filiżanką herbaty i podziwiać uroki przyrody. 
Wieczorem zaś sprawdzi się jako wspólne siedzisko przy ognisku.

Urocze zakątki 

109,-szt.
Figurki Królik lub Kot z motylkiem
wys. 40 cm
nr OBI 6578520, 6578512

Nowość

Nowość
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W aranżacji użyto: 
Ławka 2-osobowa Montgomery 459,- szt. nr OBI 5711130
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.  
Dostępna w wybranych marketach. 
Płot drewniany opalany, rama 30 cm,  
wym. 180 x 180 cm 179,- szt. nr OBI 6442438 
Kosz wiszący ze sztucznymi kwiatami, ⌀ 25 cm 74,99 szt. nr OBI 6586770
Deska tarasowa świerk skandynawski 
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm 29,99 szt. nr OBI 6297659

W aranżacji użyto: 
Komplet Rosetown, 2 fotele, stolik kawowy 
1499,- kpl. nr OBI 6397624 
Waza szklana kula, ⌀ 28 cm  
32,99 szt. nr OBI 6608699
Kratka brązowa Bjork, wym. 90 x 180 cm  
119,- szt. nr OBI 2518058

W aranżacji użyto: 
Komplet biesiadny
składany, 2 ławy, stół
dł. 220 cm 385,- kpl.
nr OBI 6034029 
Girlanda ogrodowa Party M  
155,- szt. nr OBI 2861508
Drzewo oliwne (Olea Europaea) 
Jałowce w formie drzewek



Wieloosobowa huśtawka z wytrzymałym 
stalowym stelażem to miejsce na odpo-
czynek wśród śpiewu ptaków, szumu wia-
tru i odgłosów natury. Zasiądź z przyja-
ciółmi na wspólne rozmowy lub wtul się 
w miękkie poduchy i daj porwać delikat-
nemu kołysaniu. Zadaszenie osłoni przed 
słońcem i sprawi, że wypoczynek będzie 

jeszcze bardziej komfortowy.

Zabujaj się 
w działce

99,99 szt.

Pergola Frezja
wym. 128 x 200 x 40 cm  
nr OBI 2517944

37,99 szt.

Dekoracyjna podpora  
do kwiatów
różne motywy,
wys. 90 cm
np. nr OBI 6581425

139,-szt.

Pergola Nasturcja
wym. 128 x 210 x 40 cm  
nr OBI 3227352

Regulacja 
oparcia
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W aranżacji użyto: 
Komplet Vanville
sofa 2-osobowa, 2 fotele, stół 3399,- kpl. nr OBI 6397640
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych. 
Dostępny w wybranych marketach. 
Poduszka siedzisko okrągła 
różne kolory 39,99 szt. np. nr OBI 6608145
Donica Foggia, ⌀ 28 cm 299,- szt. nr OBI 6580088
Drzewka cytrusowe, różne gatunki i wielkości
Pergola Nasturcja, wym. 128 x 40 x 210 cm 
139,- szt. nr OBI 3227352

W aranżacji użyto: 
Huśtawka 3-osobowa z poduchami  
1199,- szt. nr OBI 6570972
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Dostępna w wybranych marketach.  
Poduszka dekoracyjna, różne wzory 29,99 szt.
np. nr OBI 6608228, 6608251

W aranżacji użyto: 
Krzesło Bistro  
54,99 szt. nr OBI 6491070
Stolik Bistro, ⌀ 60 cm  
64,99 szt. nr OBI 6491062
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W kompozycji użyto:  
1. Budka lęgowa Pastel, różne kolory, wym. 20,5 x 11,5 x 22 cm 29,99 szt. nr OBI 6654727
2. Dekoracja na piku, wys. 60 cm 9,99 szt. nr OBI 6654057 
3. Motyl metalowy malowany, różne kolory, wym. 44 x 31 cm 49,99 szt. nr OBI 6654925
4. Poduszka dekoracyjna 29,99 szt. nr OBI 6608210 
5. Róża wielkokwiatowa sztuczna, różne kolory, wys. 70 cm 89,99 szt. nr OBI 6654453 
6. Osłonka ceramiczna Łąka, ⌀ 16 cm 34,99 szt. nr OBI 6654412
7. Świeca zapachowa Łąka, w słoiku, wym. 7,5 x 12 cm 18,99 szt. nr OBI 6654644 
8. Ul wielkopolski 10-ramkowy, wym. 102 x 57 cm 599,- szt. nr OBI 6654008
9. Wiaderko Vintage, patynowany metal, ⌀ 27,5 cm 55,99 szt. nr OBI 6579296 
10. Kanka Vintage, patynowany metal, wym. 20,5 x 35 cm 79,99 szt. nr OBI 6579262
11. Ptaszek ceramiczny glazurowany, wym. 18 x 12 cm 32,99 szt. nr OBI 6577555

Nowość
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Działki w stylu Cozy Cottage

COZY
COTTAGE

Wybierz 
coś ze stylu
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W aranżacji użyto: 
Fotel z podnóżkiem Pittsfield 
749,- kpl. nr OBI 6570816
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych. 
Dostępny w wybranych marketach.
Poduszki dekoracyjne, różne wzory i kolory  
29,99 szt. np. nr OBI 6608251



Podwyższone grządki to dobry sposób na uprawę roślin, 
jeśli nie dysponujesz dużą przestrzenią. Pozwalają one 
uzyskać znacznie lepsze plony bez dużego nakładu pracy. 
Dzięki dużej wilgotności i lepszemu nagrzewaniu się pod-
łoża warzywa w wysokich grządkach rosną szybciej. Wy-
starczy ustawić warzywnik w nasłonecznionym miejscu  
i często podlewać plony. To doskonałe miejsce do uprawy 
rzodkiewki, buraków, marchwi, pomidorów czy ogórków, 

ale także ziół i kwiatów odstraszających szkodniki. 

Z własnej działki 
To idealny sposób na stworzenie dodatkowej przestrzeni zielonej  
na działce. Na dachu domku działkowego czy domku na narzędzia możesz 
posadzić lub wysiać rośliny lubiące suche, przepuszczalne podłoże. 
Zyskasz w ten sposób nowe miejsce na rośliny i zabezpieczysz 
dach przed zniszczeniem na kolejne kilkadziesiąt (!) lat. 
Będzie on znacznie odporniejszy 
i szczelniejszy od papy. 

Zielone dachy

119,-szt.

Szklarnia Respana 
wym. 82 x 77 x 38 cm
nr OBI 4699831

379,-szt.

Tunel foliowy wzmocniony
wym. 200 x 300 x 200 cm np. nr OBI 3308517
Grządka drewniana składana, wys. 20 cm, wym.: 80 x 46 cm,  
80 x 80 cm, 120 x 80 cm od 49,99 szt. np. nr OBI 6442263

Szklarnia w wersji mini 
Przenośna mała szklarnia to rozwiązanie, które polubią 
Twoje rośliny. Nowalijki, zioła czy rośliny ciepłolubne, 
wrażliwe na warunki atmosferyczne, odnajdą się tu zna-
komicie o każdej porze roku. Wieko szklarni wyposażo-
ne w otwory wentylacyjne stwarza idealny mikroklimat 
i zapobiega zaparzaniu roślin, jednocześnie chroniąc  

je przed insektami.

Zioła aromatyczne
różne gatunki i odmiany. Oferta 
zmienna sezonowo.

Zielony dach możesz stworzyć sa-
modzielnie. Wystarczy pokryć po-
wierzchnię dwiema warstwami folii 
– hydroizolacyjną, która będzie 
chroniła drewno przed wilgocią, 
i przeciwkorzenną. Na folii połóż 
podłoże – wymieszaną ziemię, wer-
mikulit i drobne kamienie lub żwir  
w proporcjach 2:1:1. Najszybsze efek-
ty dają gotowe maty z rozchodni-
ków. Jeśli jednak zdecydujesz się 
na nasiona, pamiętaj o pogrubie-
niu warstwy podłoża do minimum  
10 cm. Nie zapomnij o podlaniu zie-

lonego dachu!

Zrób to sam!14,99 opak.

Kamienie polne otoczaki
opak. 20 kg

np. nr OBI 1797471 

999,-szt.

Grządka betonowa kwadrat, kolor jasny brązowy
wym. 118 x 118 x 69 cm nr OBI 6647986 
Płot drewniany York, kolor brązowy, wym. 180 x 180 cm
189,- szt. nr OBI 6646293
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Wystarczy przekroczyć próg, aby znaleźć się na ta-
rasie, który latem staje się przedłużeniem naszej do-
mowej przestrzeni. Jeśli podzielisz go na strefy – wy-
poczynkową, jadalnianą, kuchenną z grillem, będziesz  

w nim spędzać jeszcze więcej czasu. 

Taras pozwala delektować się kawą w promieniach słoń-
ca, oddawać się lekturze na wygodnym fotelu czy opalać 
na leżaku wśród zieleni. Stąd nawet chwilowy deszcz nie 
może nas przegonić – nasz odpoczynek spokojnie mo-
żemy kontynuować pod zadaszeniem. Jego powierzchnia  
i możliwości nie pozwalają wprawdzie na tak duże uprawy 
jak w ogrodzie, ale te w wersji mini również mogą przy-
nieść wiele satysfakcji. Tu pole to popisu mają donice. 
Sadzone w nich drzewka owocowe czy oryginalne kom-
pozycje roślinne będą nie tylko piękną ozdobą, ale po-
zwolą także stworzyć na mniejszej przestrzeni prawdziwy 
ogród. W takich warunkach nie pozostaje nic innego jak 

zamienić home office na garden office. 

Nowość

Nowość

SIELSKO
NA TARASIE
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W aranżacji użyto: 
1. Donica szkliwiona Bari  
⌀ 19 cm 69,99 szt. nr OBI 6581011
2. Osłonka ceramiczna Terra White  
⌀ 13,5 cm 17,99 szt. nr OBI 6576334
3. Kosz Seagrass, ⌀ 28 cm 85,99 szt. nr OBI 6406011
4. Stół Warmun, wym. 240 x 100 cm 1499,- szt. nr OBI 6570907
5. Krzesło Greenmount 259,- szt. nr OBI 6570949
Meble dostępne w wybranych marketach.
6. Dywan ręcznie tkany z juty, wym. 160 x 230 cm
399,- szt. nr OBI 6607667
7. Puf plecionka kostka 189,- szt. nr OBI 6608079
8. Puf plecionka okrągła 189,- szt. nr OBI 6608061
9. Euforbia (E. eritrea)
10. Podest kamienny, prostokąty beżowy,  
wym. 30 x 30 x 2 cm 21,99 szt. nr OBI 2800019



Styl Desert Flower to mieszanka fantazyjnych wzorów i wyra-
zistych barw prosto z Maroka, która pobudza zmysły od pierw-
szego wejrzenia. Ta idylliczna przestrzeń w ciepłych kolorach 
terakoty i brązu stawia na odpoczynek w klimacie odległej Afry-
ki. Uroku dodają elementy dekoracyjne w stylu boho: wachlarze  

z liści palmowych czy trawa pampasowa.

Dominują naturalne materiały z grubymi splotami – baweł-
na, ekobawełna, len, hafty z rafii oraz detale inspirowane słomą  
i jutą. Meble z bambusa utrzymane są w stylistyce retro. To kwinte-

sencja naturalności, wygody i tradycji, ale nie tej staromodnej.

Przenieś się na słoneczne wybrzeże Afryki, odpoczywa-
jąc na wygodnych miękkich fotelach przypominających 
swym kształtem kokony. Wchodzące w skład zestawu 
dwa stoliki wykorzystaj na przekąski i orzeźwiające 
napoje. Otocz się egzotycznymi palmami i poczuj jak  

na rajskich wakacjach.

Wypoczynek w słońcu 

Dobierz płyty tarasowe do stylu, w jakim 
chcesz urządzić przestrzeń. Płyty betonowe 
to tanie i solidne rozwiązanie. Ponadczasowy urok 
mają te w kolorach ziemi i naturalnych minerałów.

Taras to wymarzone miejsce na jadalnię 
zewnętrzną. Świetnie sprawdzi się tu kominek 
czy palenisko. Przytulną przestrzeń stworzysz, 
rozkładając pufy i miękkie poduchy. Nie zapo-
mnij o dywanikach tarasowych. 

Ściany zewnętrzne możesz ozdobić 
własnoręcznie tkaną makatką, makramą czy 
sznurkowymi donicami, ważne, żeby nie były 
białe i nudne.

Rośliny w donicach ustawione na tarasie 
w naturalny sposób łączą ogród z wnętrzem 
domu. Wybierz donice zewnętrzne z terakoty 
i ceramiki – mają unikalny charakter.

Główne kolory Desert Flower

28,99 szt.

Płyta betonowa Trawertyn  
krem prowansalski, 
wym. 44 x 44 x 3,5 cm 
nr OBI 2794931

189,-szt.
Puf plecionka
wym. 40 x 40 x 40 cm
nr OBI 6608103

Nowość
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W aranżacji użyto: 
Leżak bambusowy  
169,- szt. nr OBI 6400998
Dywan ręcznie tkany z juty
wym. 160 x 230 cm
449,- szt. nr OBI 6607659

W aranżacji użyto: 
Komplet Hillston, sofa 2-osobowa, 2 fotele, 2 stoliki kawowe  
1799,- kpl. nr OBI 6573349. Dostępny w wybranych marketach.
Makrama India • jasna, wym. 50 x 100 cm 79,99 szt.  
• ciemna, wym. 45 x 90 cm 79,99 szt. nr OBI 6609192, 6609200 



2

Wygodne meble na tarasie to pod-
stawa, ale dopiero dodatki nadają 
mu charakter. Poduszki czy narzu-
ty w kolorze terakoty podświetlone 
promieniami słońca będą pięknie 
kontrastować z zielonymi palmami. 
Terakota lubi towarzystwo natural-
nych materiałów – gliniane doni-
ce, bambusowe osłonki i kwietniki, 
ozdobne figurki z ceramiki stworzą 
przestrzeń iście idylliczną. Deko-
racyjne suszone trawy, wachlarze  
z liści palmowych czy beżowe ma-
kramy z grubego splotu to nieod-
łączne dodatki stylu Desert Flower. 

Przestrzeń 
muśnięta 
słońcem

Gorąca terakota skrywająca w sobie 
wiele odcieni brązu pozwala na duże 
możliwości aranżacyjne. Ten ciepły ko-
lor wydaje się być idealny na lato. Nawet  
w chłodniejsze dni przywoła wspo-
mnienia słonecznych wakacji w Afryce. 
Postaw na płytki w kolorze ziemistego 
beżu lub dywan w barwach pomarań-
czy, a poczujesz się jak na spalonej 
słońcem pustyni. Baw się różnymi tona-
cjami i odcieniami – nawet najmniejszy 
dodatek w kolorze terakoty ożywi Twój 

taras i doda mu mnóstwo energii.

Cały asortyment ze str. 40-41 dostępny  
od końca marca 2021 r.

Letnia oaza 

1

2

3 4

5

Świeczniki szklane transparentne  
lub brązowe, różne wymiary 
np. nr OBI 6625016 
Talerz drewniany White  
⌀ 40 cm 39,99 szt. nr OBI 6624886

od 11,99 szt.

Wazony ceramiczne:
Dolomite - terakota matowa
wys. 18,5 cm 39,99 szt. nr OBI 6624852
Terra - glazura błyszcząca  
wys. 16,5 cm 59,99 szt. nr OBI 6624894

od 39,99 szt.

16,99 szt.

Osłonka ceramiczna Cacti
różne kolory, ⌀ 10,3 cm
np. nr OBI 6625198

109,-szt.

Lampion Rattan
ze szklanym wkładem, wym. 30 x 26,5 cm
nr OBI 6624811

59,99 szt.

Makrama naścienna Cotton
wym. 35 x 55 cm
nr OBI 6625040

39,99 szt.

Poduszka Cotton
kolory: terracota i krem,  
wym. 40 x 40 cm 
nr OBI 6624902, 6624910

W aranżacji użyto: 
Wazon szklany Desert
wym. 28 x 38 cm  
139, - szt. nr OBI 6625164
Kwietnik bambusowy
wym. 21 x 33 cm 89,99 szt.
wym. 27 x 43 cm 119,- szt. 
nr OBI 6625222, 6625214

Kosz bambusowy  
Desert
• ⌀ 36 cm 119,- szt.
• ⌀ 41 cm 149,- szt.
nr OBI 6625131, 6625149

od 119,-szt.

Produkty z tych stron to nasze Nowości
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W aranżacji użyto: 
1. Kosz jutowy Nature, ⌀ 30 cm
74,99 szt. nr OBI 6625115
2. Ramka do zdjęć bielona  
wym. 19 x 24 cm 19,99 szt.  
np. nr OBI 6624845
3. Dekor metal Liść złocony  
wys. 38 cm 54,99 szt. 
nr OBI 6625073
4. Puf Cotton, kolor biały,
wym. 45 x 45 x 40 cm
279,- szt. nr OBI 6625057
5. Poduszka pikowana  
kolor beżowy, wym. 38 x 38 cm
29,99 szt. nr OBI 6624977



krok 1

krok 2

krok 3

krok 4

krok 5

Ten miniogród z wieloma roślinami na małej przestrzeni to oryginalna ozdo-
ba na Twój taras. Niebanalną dekorację możesz wykonać sam, wykorzystując 

elementy rozbitej, najlepiej terakotowej, doniczki. 

Co będzie potrzebne? Doniczka, młotek lub szlifierka, ziemia ogrodowa, 
kwiaty, dekoracje, konewka ze zraszaczem (krok 1). Rozbij lub rozetnij doni-
cę szlifierką. Być może dopiero za którymś razem pęknie ona według Twojej 
koncepcji (krok 2). Wewnątrz donicy układaj stopniowo podłoże i potłuczo-
ne elementy lub mniejsze doniczki. W ten sposób możesz zbudować kilku-
poziomowy ogród (krok 3). Możesz wybierać rośliny o różnych wymaganiach 
dotyczących wilgoci – pamiętaj tylko, żeby uwzględnić to przy podlewaniu. 
Rośliny o większych wymaganiach umieść niżej – będą miały dostęp do wody 
spływającej od sąsiadów położonych wyżej (krok 4). Pamiętaj o podlewaniu, 

zraszaniu i nawożeniu roślin tak, jak lubią (krok 5).

Ogródek w rozbitej doniczce
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W aranżacji użyto: 
1. Kosz Line, ⌀ 30 cm 89,99 szt. nr OBI 6577209
2. Osłonka ceramiczna Crystal, ⌀ 18 cm 24,99 szt. nr OBI 6576987
3. Świece z kolekcji Rustik Shine od 11,99 szt. np. nr OBI 6629752
4. Donica Eco, wym. 20 x 38 cm od 39,99 szt. nr OBI 6630826
5. Krzesło Chelsea 189,- szt. nr OBI 5711486
6. Ławka Chelsea 499,- szt. nr OBI 5711692
Krzesło i ławka dostępne w wybranych marketach.
7. Stół Chelsea rozkładany, wym. 220/260/300 x 110 cm 1999,- szt. nr OBI 5711155
Dostępny na zamówienie Klienta.
8. Dywan ręcznie tkany z juty, wym. 160 x 230 cm 449,- szt. nr OBI 6607659
9. Poduszka dekoracyjna gładka, różne kolory 25,99 szt. np. nr OBI 6607949
10. Poduszka na siedzisko, różne kolory 22,99 szt. nr OBI 6608111
11. Puf plecionka okrągły 189,- szt. nr OBI 6608061
12. Podest tarasowy akacja, wym. 30 x 30 x 2,4 cm nr OBI 3264199



Usiądź wygodnie na tarasie, zamknij oczy  
i przenieś się do miejsc, gdzie zawsze świeci 
słońce. Pomoże Ci w tym oryginalny zestaw wy-
poczynkowy w odcieniach beżu i brązu. Zapo-
mnij się na chwilę i zatop w wygodnych fotelach 
z plecionki z wielkimi poduchami. Chwilo trwaj! 

Atmosfera 
safari 

Fotel wiszący Mia nr OBI 3257631
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.
Poduszka dekoracyjna Monstera
29,99 szt. np. nr OBI 6607972

929,-szt.

129,-szt.
Ogród wertykalny
wym. 68 x 55 cm  
nr OBI 6656128

Nowość

Tarasy w stylu Safari Lodge
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W aranżacji użyto: 
Płot drewniany York, kolor brązowy,  
wym. 180 x 180 cm 189,- szt. nr OBI 6646293 
Komplet narożny Morenci, 4-częściowy 4499,- kpl. nr OBI 6573331
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych. Dostępny w wybranych marketach.
Poduszki na siedzisko okrągłe, różne kolory 39,99 szt. 
np. nr OBI 6608129, 6608137, 6608145
Poduszka dekoracyjna gładka, kolor różowy 25,99 szt. np. nr OBI 6608285
Latarnia drewniana Pine, wym. 36 x 20 cm 89,99 szt. nr OBI 6654800 
Podest kompozytowy mix, kolor brązowy,  
wym. 30 x 30 x 2,1 cm nr OBI 3262979

W aranżacji użyto: 
Komplet Laglan
sofa 3-osobowa, 2 fotele, stolik  
5299,- kpl. nr OBI 6570766
Dostępny w wybranych marketach. 
Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm, 
różne wzory i wymiary  
od 49,99 szt.  
np. nr OBI 6605745



W kompozycji użyto:  
1. Fotel-hamak Lytton z poduszką, wzór kwiaty 149,- szt. nr OBI 6397426 
2. Poduszka Victor, kolor musztardowy, wym. 45 x 45 cm 39,99 szt. nr OBI 6551147
3. Dywan tarasowy Safari, wym. 90 x 180 cm, różne wymiary od 49,99 szt. np. nr OBI 6605299
4. Lampion bambusowy ze szklanym wkładem, różne wymiary, np. wym. 59 x 28 cm 119,- szt. nr OBI 6465744 
5. Palma Areka 
6. Donica Bari, ⌀ 19 cm 69,99 szt. nr OBI 6581011
7. Osłonka ceramiczna Animal, różne wzory, wym. 11,5 x 15 cm 19,99 szt. nr OBI 6654701
8. Donica Chioggia, ⌀ 21 cm 59,99 szt. nr OBI 6580989
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Wybierz 
coś ze stylu
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W aranżacji użyto: 
1. Komplet narożny Jeruk, 4-częściowy  
4499,- kpl. nr OBI 6570717  
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych. 
Dostępny w wybranych marketach.
2. Poduszka dekoracyjna gładka
wym. 40 x 40 cm,
różne kolory 25,99 szt.
np. nr OBI 6608012, 6608020
3. Poduszka dekoracyjna 
wym. 40 x 40 cm, różne wzory 29,99 szt.
np. nr OBI 6607964, 6607972
4. Poduszka siedzisko kwadratowa
różne kolory 42,99 szt. 
np. nr OBI 6608152, 6608160, 6608178
5. Figurka dekoracyjna Słoń, wym. 18 x 27 cm  
55,99 szt. nr OBI 6654370
6. Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm,  
różne wzory i wymiary od 49,99 szt. np. nr OBI 6605273
7. Deska tarasowa świerk skandynawski  
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm 
29,99 szt. nr OBI 6297659
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Niech Twój taras stanie się oazą spoko-
ju. Minimalistyczne meble w azjatyckim 
stylu to zestaw stworzony zarówno do 
wspólnych posiłków, jak i poobiedniego 
odpoczynku. Dopełnieniem dwóch wy-
godnych foteli i kanapy jest duży funk-
cjonalny stół. Aluminium w połączeniu  
z drewnem nadaje mu rys nowoczesności.

Wycisz się

Świeca Rustic duża
idealna do większych 
lampionów, kolory: 
biały i antracyt
• wys. 20 cm, 
⌀ 10 cm 39,99 szt.
• wys. 30 cm, 
⌀ 10 cm 69,99 szt.
np. nr OBI 6629943, 
6629729
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W aranżacji użyto: 
Leżak bujany Sainbel

339,- szt. nr OBI 6400980
Cena nie obejmuje poduszek  

dekoracyjnych. Dostępny  
w wybranych marketach.

Dywan tarasowy
wym. 90 x 180 cm,

 różne wzory i wymiary 
od 49,99 szt.

np. nr OBI 6605364

Nowość
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Tarasy w stylu Minimalist Zen
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W aranżacji użyto: 
1. Płot drewniany York, kolor szary,  
wym. 180 x 180 cm 199,- szt. nr OBI 6646244
2. Poduszka dekoracyjna gładka, różowa 25,99 szt. nr OBI 6608285
3. Doniczki Bonsai, glazurowana ceramika  
• ⌀ 19,5 cm 32,99 szt. • ⌀ 33 cm 79,99 szt. nr OBI 6576805, 6576789 
4. Komplet Elberton, sofa, 2 fotele, stolik kawowy 1799,- kpl. nr OBI 6570774
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych. Dostępny w wybranych marketach.
5. Podest kompozytowy, kolor ciemny brązowy, wym. 30 x 30 x 2 cm nr OBI 2938371 
6. Donica Cherval, wym. 59 x 26 cm 165,- szt. nr OBI 2199198
7. Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm, różne wzory i wymiary  
od 49,99 szt. np. nr OBI 6605356
8. Donica Głowa, ⌀ 24 cm 79,99 szt. nr OBI 6581201
9. Kora sortowana Exclusive, opak. 80 l 34,99 opak. nr OBI 2518355

W aranżacji użyto: 
Komplet Gibsland
sofa 3-osobowa, 2 fotele, stół  
3299,- kpl. nr OBI 6573541 
Deska kompozytowa antracyt 
wym. 2,1 x 11 x 200 cm 
25,99 szt. nr OBI 2861953 
Pagoda dekoracyjna
• wym. 26 x 17,5 cm 59,99 szt.
• wym. 39 x 21,5 cm 119,- szt.
nr OBI 6269625, 6269609
Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm,  
różne wzory i wymiary
od 49,99 szt. np. nr OBI 6418875

7



Delikatne szarości połączone z głęboką czernią to 
klasyka stylu Minimalist Zen. Ten wygodny wielooso-
bowy narożnik idealnie wkomponuje się w Twój taras. 
Jego oryginalny kształt wyjątkowo sprzyja rozmowom,  

a od miękkich poduch trudno się oderwać.

Z akcentem czerni 

od 23,99 szt.

Osłonka Solo
kolory: rdza 
jasna lub ciemna, 
różne wym.:
• ⌀ 19 cm 23,99 szt.
• ⌀ 25 cm 39,99 szt.
• ⌀ 30 cm 49,99 szt.
np. nr OBI 6704639,  
6704621, 6704670, 6704704
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W aranżacji użyto: 
Kinkiet ogrodowy Spey  
63,99 szt. nr OBI 6207922 
Płot lamelowy drewniany*,  
rama 30 cm, wym. 180 x 180 cm  
99,99 szt. nr OBI 1999960 
*Sprzedawany płot nie jest pomalowany 
Komplet narożny Madison, 4-częściowy  
3499,- kpl. nr OBI 6397657
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Donica Akacja, lekki cement i drewno,  
wym. 35 x 61 cm 299,- szt. nr OBI 6575849
Misa Roma Eco, ⌀ 40 cm 49,99 szt. nr OBI 6706287
Lampion metalowy Haga, wym. 19 x 33 cm  
99,99 szt. nr OBI 6654867

W aranżacji użyto: 
1. Latarnia bambusowa  
ze szklanym wkładem, wys. 59 cm
119,- szt. nr OBI 6465702 
2. Komplet Travessa
6 krzeseł składanych, stół, parasol
1399,- kpl. nr OBI 6397608
Cena nie obejmuje poduszek 
dekoracyjnych. Dostępny  
w wybranych marketach.
3. Osłonki Satina
kolor miętowy, np. ⌀ 13 cm  
4,99 szt. np. nr OBI 6439152
4. Kot ceramiczny, wys. 38 cm  
139,- szt. nr OBI 6579056
5. Płyta betonowa parkiet 
wym. 45 x 45 x 3,5 cm 
24,99 szt. nr OBI 2794907 
6. Donica Rodos, ⌀ 31 cm 
99,99 szt. nr OBI 6407316

W aranżacji użyto: 
Fotel Corani czarny 229,- szt. nr OBI 6571061
Cena nie obejmuje poduszki. Dostępny na zamówienie.
Stolik Tanami, ⌀ 110 cm 1099,- szt. nr OBI 6570915
Dostępny w wybranych marketach.
Podest kompozytowy mix, kolor brąz, 
wym. 30 x 30 x 2,1 cm nr OBI 3262979



od 199,-szt.

Kosz Line z trawy morskiej, np.:
• kula, ⌀ 47 cm 199,- szt.
• misa, ⌀ 42 cm 199,- szt.
nr OBI 6577233, 6577183

od 59,99 szt.

Kosze Bamboo
postarzany bambus naturalny
• ⌀ 27 cm 149,- szt.
• ⌀ 39 cm 189,- szt.
• taca, ⌀ 34 cm 59,99 szt.
nr OBI 6577167, 6577142, 6577175 

Nowość Nowość

Tarasy w stylu Classic City
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W aranżacji użyto: 
Komplet Rosario

2 fotele i stolik kawowy, kolor brązowy
459,- kpl. nr OBI 2871168

Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Poduszka dekoracyjna gładka, różne kolory  

25,99 szt. np. nr OBI 6607949, 6608277
Doniczka Sahara Elipsa 

wym. 59 x 40 cm 79,99 szt. nr OBI 6631535
Klosz szklany z drewnianą podstawką  

wym. 32 x 21 cm 54,99 szt. nr OBI 6507669
Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm,

różne wzory i wymiary
od 49,99 szt. np. nr OBI 6605349

W aranżacji użyto: 
Komplet mebli Vermont,

sofa 3-osobowa, stół, 2 fotele, 2 pufy, technorattan beż
4649,- kpl. nr OBI 3202579

Dostępny na zamówienie Klienta 
Waza szklana kula, ⌀ 28 cm 32,99 szt. nr OBI 6608699

Deska tarasowa modrzew syberyjski
wym. 2,4 x 14 x 250 cm 47,99 szt. nr OBI 2800324
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Donice Santorini
ceramika szkliwiona, np.:
• ⌀ 20 cm 79,99 szt.
• ⌀ 28 cm 149,- szt.
np. nr OBI 6580450

od 79,99 szt.

Donice Milos
ceramika szkliwiona, np.:
• ⌀ 17 cm 79,99 szt.
• ⌀ 24 cm 129,- szt.
np. nr OBI 6580369

od 79,99 szt.

Donice Rodos
ceramika szkliwiona, np.:
• ⌀ 20 cm 39,99 szt.
• ⌀ 26 cm 59,99 szt.
np. nr OBI 6407233

od 39,99 szt.

Donice Chioggia 
ceramika trawiona,  
częściowo glazurowana, np.:
• ⌀ 21 cm 59,99 szt.
• ⌀ 26 cm 79,99 szt.
np. nr OBI 6580948

od 59,99 szt.

Donice Milton
ceramika szkliwiona, np.:
• ⌀ 23 cm 69,99 szt.
• ⌀ 28 cm 109,- szt.
np. nr OBI 6581060

od 69,99 szt.od 29,99 szt.

Donice Korfu
ceramika szkliwiona, np.:
• ⌀ 18 cm 29,99 szt.
• ⌀ 23 cm 69,99 szt.
np. nr OBI 6580518

od 399,-szt.

Donice Fiorino
ceramika szkliwiona
• ⌀ 30 cm 399,- szt.
• ⌀ 46 cm 799,- szt.
np. nr OBI 6581847

od 299,-szt.

Donice Vulcano
ceramika trawiona,  
częściowo glazurowana, np.:
• ⌀ 30 cm 299,- szt.
• ⌀ 40 cm 449,- szt.
np. nr OBI 6580906

od 69,99 szt.

Donice Bari
ceramika szkliwiona 
• ⌀ 19 cm 69,99 szt.
• ⌀ 25 cm 119,- szt.
np. nr OBI 6581011

5
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W aranżacji użyto: 
1. Płot drewniany Toscana, kolor szary/wiśnia 
wym. 180 x 180 cm 249,- szt. nr OBI 6646335
2. Donica Como, ⌀ 35 cm 399,- szt. nr OBI 6580054 
3. Latarnia drewniana Vintage
wym. 105 x 40 x 40 cm 269,- szt. nr OBI 5837786
4. Fotel z podłokietnikiem Stratford nature dark  
959,- szt. nr OBI 2508828
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.
Dostępny na zamówienie Klienta.
5. Stolik Stratford nature dark 659,- szt. nr OBI 2508844
Dostępny na zamówienie Klienta.
6. Donica Bella, ⌀ 18 cm od 39,99 szt. np. nr OBI 6581839
7. Podest kamienny, prostokąty grafit, 
wym. 30 x 30 x 2 cm 21,99 szt. nr OBI 2800027
8. Dywan ręcznie tkany  
wym. 160 x 230 cm, różne wzory 
699,- szt. nr OBI 6607691
Drzewka oliwne i jałowce szczepione.



139,-szt.

Figurka dekoracyjna ceramiczna
Buldog, wys. 30,5 cm, 
Kot, wys. 38 cm
nr OBI 6579049, 6579056

Co będzie potrzebne? Doniczka, zie-
mia (średnio zwarta o obojętnym od-
czynie), drenaż (keramzyt, żwir), kora 
lub zrębki, drzewko, konewka z wodą.

Do donicy włóż 5 cm drenażu. Wsyp 
warstwę ziemi – powinna sięgać 4 cm 
poniżej rantu donicy. Jednocześnie 
drzewko musi być włożone tak, aby 
miejsce szczepienia (zgrubienie tuż 
nad korzeniami) wystawało nad war-
stwę ziemi. Po włożeniu drzewka ubij 
ziemię, aby ustabilizować roślinę. Do-
okoła pnia wsyp korę lub zrębki. Ochro-
nią roślinę przed wysychaniem i ogra-
niczą wzrost chwastów. Przez pierwsze 
miesiące podlewaj obficie. Stopniowo 

przesadzaj do większych doniczek. 

Zrób to sam!

Własny sad 
w donicy

Cytrusy i inne drzewa owocowe mogą rosnąć na-
wet na małej powierzchni. Jeśli masz ambicje sa-
downika przy jednoczesnym braku ogrodu, mamy 
dobrą wiadomość. Wystarczy drzewko i donica  
o średnicy 60 cm, aby móc zajadać się własnymi, 
niepryskanymi owocami. Kiedy sadzić rośliny? Te  
z tzw. gołym korzeniem (bez doniczki) późną je-
sienią lub wczesną wiosną, kiedy roślina nie ma 
liści. Rośliny z doniczek możesz sadzić cały rok. 
Egzotyczne drzewka potrzebują ciepła – pamię-
taj, aby na zimę przenieść je z tarasu w miejsce 

o wyższej temperaturze.

Odpoczynek na tarasie może się prze-
dłużyć, gdy spędzisz go na wyjątkowo 
wygodnej kanapie. Wysokie oparcia  
z poduchami z pewnością uprzyjemnią 
Ci pobyt poza domem. Spędź ten czas 
sam lub podziel się przyjemnością  
z bliskimi – do zestawu dołączone są 
dwa równie komfortowe fotele. Całość 
utrzymana w klasycznych barwach 

beżu i szarości.

Klasycznie 
na tarasie

Drzewka  
cytrusowe
różne wielkości  
i gatunki.
Oferta zmienna sezonowo,  
np. Kalamondyna (Citrus mitis)

Kumkwat  
(Fortunella  
margarita)

Regulacja 
wysokości

od 39,99 szt.

Osłonka Shadow
ceramika szkliwiona,  
różne kolory i wymiary, np.:
• ⌀ 18 cm 39,99 szt.
• ⌀ 28,5 cm 79,99 szt.
nr OBI 6576524, 6576532

39,99 szt.

Kompozycje w słoju  
z korkiem, wys. 28 cm
np. nr OBI 6517742

Nowość
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W aranżacji użyto: 
Sofa 3-osobowa z poduszką Yorktown  
1829,- szt. nr OBI 2846673
Stół Yorktown z regulowaną wysokością
wym. 146 x 80 x 45,5/65 cm 
1399,- szt. nr OBI 2846681
Meble dostępne w wybranych marketach.
Donice Pearl, różne wielkości
• owalna, wym. 43 x 17 cm 199,- szt.  
• okrągła, ⌀ 33 cm 319,- szt. 
nr OBI 6575724, 6575732 
Podest kamienny, prostokąty beżowy,  
wym. 30 x 30 x 2 cm 21,99 szt. nr OBI 2800019

W aranżacji użyto: 
Fotel wiszący Millo
1099,- szt. nr OBI 3257649
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.
Latarnia Roma, np. wys. 32 cm
96,99 szt. nr OBI 2812683



Dobrze dobrane oświetlenie potrafi wydobyć piękno ogrodu po zmroku. Klasyczne słupki uzupełnij 
kinkietami, które oświetlą ogród z góry, podkreślając kształty roślin. Podświetlone drzewa i trawy 
zyskają nowy blask i nieznane nocne oblicze. Sięgnij po lampy z ruchomą głowicą, które pozwolą 

regulować kąt padania światła. Pamiętaj, że nastrój buduje oświetlenie o ciepłej barwie.

Gra świateł

16,99 szt.
Latarenka solarna
wys. 13 cm
nr OBI 6582142

15,99 szt.

Lampa solarna
gruntowa inox  
⌀ 12 cm
nr OBI 6407415

9,99 szt.
Lampka solarna świeczka
inox, wys. 10,5 cm
nr OBI 6582434

34,99 szt.
Lampa solarna słoik
szkło, wys. 14 cm
nr OBI 6582167

od 16,99 szt.
Lampka 
solarna multikolor
wys. 34 cm
np. nr OBI 6582498

24,99 szt.
Lampa solarna  
metalowa siatka
wys. 44 cm
nr OBI 6582530

42,99 szt.

Słupek solarny Rattan
wys. 62 cm nr OBI 6582597
Kora sortowana Exclusive
opak. 80 l 34,99 opak. 
nr OBI 2518355

Nowość
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W aranżacji użyto: 
Łańcuch solarny Muszelki 29,99 szt. nr OBI 6582365
Łańcuch solarny Żarówki Flame 39,99 szt. nr OBI 6582399
Łańcuch solarny Diamondy 49,99 szt. nr OBI 6582381
Łańcuch solarny Kulki 39,99 szt. np. nr OBI 6582316
Lampy solarne słoiki od 16,99 szt. np. nr OBI 6582159
Lampa solarna Firework, wys. 90 cm 29,99 szt. nr OBI 6582738
Płot drewniany Klara, kolor szary, wym. 180 x 180 cm 139,- szt. nr OBI 3237385 
Kolekcja świec Rustik Shine, różne trendowe kolory i wymiary • wys. 8 cm 11,99 szt. • wys. 13 cm 15,99 szt. • wys. 19 cm  
19,99 szt. np. nr OBI 6629745, 6629828, 6629877



W aranżacji użyto:
Lampa stołowa LED RGBW Tavenna 269,- szt. nr OBI 6476253
Lampa podłogowa LED RGBW Tufillo 305,- szt. nr OBI 6476261
Produkty ładowane przez USB lub panel solarny.
Płyta betonowa Granito Nero, wym. 35 x 35 x 5 cm 8,99 szt. nr OBI 2794923 

od 84,99 szt.
Seria lamp Zadar
np. nr OBI 6551618

124,-szt.

Lampa wisząca kula RGB  
ładowana przez USB lub panel solarny 
nr OBI 6582860

od 259,-szt.

Seria lamp Thika LED
np. nr OBI 6704597

265,-szt.

Kinkiet Loft Halland
mosiądz
nr OBI 3599099

149,-szt.
Oprawa zewnętrzna Hexa
np. nr OBI 6704555

64,99 szt.
Oprawa elewacyjna/schodowa Holden
nr OBI 6704464
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MIEJSKA OAZA
NA BALKONIE
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W aranżacji użyto: 
1. Kwietnik wiszący
• kwadratowy, wym. 50 x 50 cm 99,99 szt.
• okrągły, ⌀ 60 cm 119,- szt. nr OBI 6578165, 6579064
2. Osłonka ceramiczna Pepper  
wym. 31 x 25 x 17 cm 64,99 szt. nr OBI 6576870
3. Donica Square na metalowej ramie  
wym. 60 x 29 cm 329,- szt. nr OBI 6404990
4. Komplet Carleton, 2 fotele, 2 siedziska/podnóżki,  
stolik 1499,- kpl. nr OBI 6575419
Dostępny w wybranych marketach.
5. Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm, różne wzory i wymiary 
od 49,99 szt. np. nr OBI 6605364

Mały, ale własny, urządzony tak, jak lubisz. Balkon to mi-
niogród w mieście i czasami nasz jedyny skrawek zieleni. 
Zależnie od wielkości możemy zaaranżować go na różne 
sposoby, tworząc funkcjonalną i miłą dla oka przestrzeń. 
Nie powinniśmy się jednak czuć ograniczeni – na balko-
nie mimo niewielkiego metrażu możemy poczuć się jak  
w prawdziwym ogrodzie, i to z jakim widokiem! Niewielka 
powierzchnia ma też swoje mocne strony – jej aranżacja 

nie wymaga tyle wysiłku i pracy, co duży ogród.

Z balustradami czy podłogą balkonu zwykle wiemy, co 
zrobić – niewielki zestaw meblowy, podwieszany fotel 
zamiast leżaka, donice z kwiatami stworzą naszą zielo-
ną oazę do wypoczynku. Równie duże możliwości dają 
niedocenione ściany. Możemy je ciekawie zaaranżować  
i sprawdzić, by dosłownie kwitły – wystarczą palety czy 
bambusowe tyczki, na których zawiesimy doniczki z kwiata-
mi. Pomysłowym uzupełnieniem będzie łąka kwietna. Choć 
brzmi to niewiarygodnie, coraz częściej wysiewa się je nie 

tylko w ogródkach, ale także w donicach. 



Minimalistyczny, nieprzeładowany dodatkami balkon to 
przestrzeń, która pomaga odnaleźć wewnętrzny spokój  
w świecie przeładowanym bodźcami. Przecież chodzi właśnie 
o to, żeby znaleźć czas tylko dla siebie, zaszyć się w swoim 

bezpiecznym „kokonie” i pozwolić sobie na wyciszenie. 

Minimalist Zen to połączenie przytulności i funkcjonalności. 
Harmonijną przestrzeń tworzą delikatne pastelowe kolory  
– szarości i róże kontrastujące z głęboką czernią. Dominują 
naturalne materiały: trzcina, rattan i bambus. W wazonach 
królują organiczne kształty, pojedyncze ozdobne gałązki  

i kwiaty wiśni nawiązujące do japońskich tradycji.

Lekkość bytu

Główne kolory Minimalist Zen

Minimalistyczny design świetnie zgrywa się  
z nowoczesnym budownictwem. Dla podkreślenia 
stylu wstaw na balkon duże drzewko w ciekawej 
donicy. Jako osłonki możesz użyć bambusowego 
kosza, który ma zabezpieczenie przed wilgocią.

Metalowe proste konstrukcje mają tutaj wiele 
zastosowań, nie tylko dekoracyjnych. Mogą 
służyć za stoliczki, podpory do roślin, półki 
na doniczki lub oświetlenie.

Łatwo odświeżysz wygląd swojego balkonu, 
używając paneli podłogowych, na przykład 
lekkich kompozytowych.

Nie ma lepszej przestrzeni na home office niż 
balkon. Jeśli przeszkadza Ci zbyt intensywne nasło-
necznienie, wstaw parasol, półparasol lub powieś 
markizę czy żagiel. Świetnie sprawdzą się mono- 
chromatyczne, białe, szare czy beżowe. 

Twoja kilkumetrowa oaza spokoju nie może obejść się 
bez miejsca do wypoczynku. Delikatne, ażurowe meble 
w odcieniach szarości nadają wnętrzu lekkość i subtel-
ność. To idealne miejsce, by zapomnieć o ciężkim dniu  
i oddać się rozmyślaniom w swojej prywatnej przestrzeni. 

W aranżacji użyto:
Krzesło barowe Geelong, wys. 108 cm  
249,- szt. nr OBI 6570790
Cena nie obejmuje poduszki  
dekoracyjnej.
Stół barowy Geelong
wym. 110 x 60 cm, wys. 100 cm
449,- szt. nr OBI 6570808
Podest tarasowy akacja
wym. 30 x 30 x 2,4 cm 
nr OBI 3264199 

W aranżacji użyto: 
Stół Yampai
⌀ 100 cm 329,- szt.
nr OBI 5711098
Krzesło Yampai
149,- szt. 
nr OBI 5711403
Cena nie obejmuje  
poduszki  
dekoracyjnej.

49,99 szt.

Drzewko bonsai
w doniczce  
ceramicznej   
z dekoracyjną skałką,  
różne gatunki 
i wielkości,  
np. wys. 15 cm
nr OBI 5015169

Nowość

STWÓRZ 
BALKON W STYLU

MINIMALIST
ZEN

Olga i Iza podpowiadają
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Podest  
kompozytowy  
kolor ciemny  
brązowy,
wym. 30 x 30 x 2 cm 
nr OBI 2938371



Jeśli chcesz wypoczywać po japoń-
sku, dobierz „lekkie” ażurowe meble. 
Te rattanowe i bambusowe w kolo-
rze ciepłego beżu doskonale odda-
dzą klimat Minimalist Zen i pozwolą 
stworzyć oazę relaksu na balkonie. 
Charakteru nadadzą im czarne obra-
mowania, które pojawiają się głów-
nie na fotelach. Ciemnych akcentów 
nie może zabraknąć na dywanach, 
poduszkach, ozdobnych figurkach 

czy ramkach do zdjęć.

Pamiętaj – Minimalist Zen nie lubi 
przeładowania, ilość mebli ogranicz 
do minimum, aby nie zakłócić natu-

ralnego feng shui. 

Harmonijna 
przestrzeń 

Przenieś się do kraju kwitnącej wiśni  
i wprowadź japońskie akcenty do swojego 
ogrodu na balkonie. Żaden przedmiot nie 
jest tu przypadkowy, dekoracje mają swo-
je funkcje użytkowe. Plecione lampiony, 
bambusowe świeczniki i ceramiczne wa-
zony w pełni oddają charakter japońskie-
go wnętrza. Ich dopełnieniem są elemen-
ty roślinne, będące symbolem bliskości  
z naturą. Prostota, harmonia i umiłowanie 
przyrody wprowadzają do ogrodu akcenty 

buddyjskiej filozofii zen.

Cały asortyment ze str. 66-67 dostępny  
od końca marca 2021 r.

Na Dalekim 
Wschodzie 

W aranżacji użyto: 
Donica ceramiczna, wym. 17,5 x 20,5 cm, kolor zielony, 49,99 szt. nr OBI 6638308 
Stolik metalowy, różne wymiary, kolor czarny od 69,99 szt. nr OBI 6638282, 6638290 
Szkatułka na biżuterię, wym. 14,5 x 10,5 x 5 cm, kolor czarny 32,99 szt. nr OBI 6638712 
Poduszka Minimalist Zen, wym. 45 x 45 cm, kolory: miętowy, szary 49,99 szt. nr OBI 6638605, 6638613 
Stolik bambusowy, różne wymiary od 129,- szt. nr OBI 6638365, 6638373
Świecznik, różne wysokości, kolor czarny od 29,99 szt. nr OBI 6638779, 6638753 
Wazon ceramiczny, wym. 12,3 x 20,4 cm, kolor czarno-biały 39,99 szt. nr OBI 6638662 
Wazon ceramiczny połysk, różne wymiary, kolor czarny od 19,99 szt. nr OBI 6638498, 6638506 
Tapeta winylowa na flizelinie Trees 49,99 szt. nr OBI 6551386 

129,-szt.

Półka ścienna okrągła, rattan, ⌀ 46 cm
nr OBI 6638407

129,-szt.

Stolik bambusowy, wym. 32 x 49 cm
nr OBI 6638365

od 19,99 szt.

Wazon ceramiczny, połysk,  
różne wymiary, kolor czarny
nr OBI 6638506

39,99 szt.

Świecznik
wys. 25,5 cm, kolor czarny
nr OBI 6638753

79,99 kpl.

Zestaw 3 sześciokątnych luster 
kolor złoty
nr OBI 6638266

79,99 szt.

Figurka ceramiczna  
Budda
nr OBI 6638316

W aranżacji użyto: 
Figurka głowa Buddy 
29,99 szt. nr OBI 6638654
Lampion pleciony 
wym. 15 x 21 cm, beżowy 
49,99 szt. nr OBI 6638621
Wazon aluminiowy, różne wymiary,  
kolor czarny od 99,99 szt. 
np. nr OBI 6638449

Produkty z tych stron to nasze Nowości

W aranżacji użyto: 
Sztuczny kwiat wiśni  
wys.: 70 i 73 cm, kolory: różowy i biały 
od 29,99 szt. nr OBI 6638589, 6638597
Świecznik bambusowy, różne wymiary 
od 44,99 szt. nr OBI 6638548, 6638555 
Koc z frędzlami Minimalist Zen  
wym. 150 x 200 cm, kolor beżowy  
69,99 szt. nr OBI 6638571
Wazon aluminiowy, różne wymiary,  
kolor czarny od 99,99 szt. 
nr OBI 6638449, 6638456
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W kompozycji użyto:  
1. Dekoracja na piku, wys. 85 cm 39,99 szt. nr OBI 6581672 
2. Kwietnik metalowy Simple, np. wys. 50 cm  
55,99 szt. nr OBI 6579031 
3. Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm,  
różne wzory i wymiary od 49,99 szt. np. nr OBI 6605364
4. Kwietnik metalowy Neo
np. wym. 28 x 19 x 55 cm 89,99 szt. nr OBI 6579007 
5. Figurka Kot, glazurowana ceramika, wys. 38 cm 139,- szt. nr OBI 6579056
6. Poduszka dekoracyjna 29,99 szt. nr OBI 6608244
7. Komplet stolików Breves, 2 szt. 159,- kpl. nr OBI 6397590. Dostępne w wybranych marketach. 
8. Trawa sztuczna w doniczce, wys. 46 cm 39,99 szt. nr OBI 3258019
9. Donica Głowa, ⌀ 24 cm 79,99 szt. nr OBI 6581201
10. Krzesło Corani 229,- szt. nr OBI 6571061. Dostępne na zamówienie Klienta.
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Wybierz 
coś ze stylu
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W aranżacji użyto: 
1. Fotel Pacora

279,- szt. nr OBI 6398143
Cena nie obejmuje  

poduszki dekoracyjnej.
2. Stół Harris, wym. 160 x 90 cm 

649,- szt. nr OBI 6398184
Meble dostępne w wybranych marketach. 

3. Donica Square, na metalowej ramie,  
wym. 60 x 29 cm 329,- szt. nr OBI 6404990

4. Deska kompozytowa, kolor antracyt,
wym. 2,1 x 11 x 200 cm 25,99 szt. nr OBI 2861953 

5. Dywan ręcznie tkany, wym. 160 x 230 cm  
699,- szt. nr OBI 6607691 

6. Donica Buddha, ⌀ 34 cm 129,- szt. nr OBI 6654339
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Nawet na kilku metrach możesz stwo-
rzyć safari. Drewniany zestaw wypo-
czynkowy z dekoracyjnymi wykończe-
niami i zielonymi poduchami zarówno 
na siedziskach, jak i oparciach, umili 
wylegiwanie się w promieniach słońca. 
A może skusisz się na śniadanie w oto-

czeniu dżungli?

Minisafari zdjęcie w realizacji

249,-szt.

Dekoracja ścienna  
metalowa Monstera 
wym. 105 x 70 cm
nr OBI 6579213

Nowość

Balkony w stylu Safari Lodge
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W aranżacji użyto: 
Komplet Alfenas
sofa 2-osobowa, 2 fotele, stolik  
1349,- kpl. nr OBI 6570782
Cena nie obejmuje poduszek 
dekoracyjnych. Dostępny  
w wybranych marketach.
Skrzynka Bahama, dł. 40 cm  
59,99 szt. nr OBI 6581243
Donica Belly Moon
ceramiczna, kolor zielony, ⌀ 36 cm  
189,- szt. nr OBI 6575914
Podest kompozytowy  
kolor ciemny brązowy, 
wym. 30 x 30 x 2 cm 
nr OBI 2938371

W aranżacji użyto:
Stolik Barlyne, wym. 48 x 48 cm
94,99 szt. nr OBI 6571194
Dostępny w wybranych marketach. 
Kosz naturalny Martynika
różne wymiary, np. ⌀ 21 cm
39,99 szt. nr OBI 6577134
Dywan jutowy, ⌀ 100 cm,
różne kolory 99,99 szt. 
np. nr OBI 6607782

W aranżacji użyto: 
Fotel-hamak Lytton z poduszką w kwiaty 

149,- szt. nr OBI 6397426
Cena nie obejmuje żółtych poduszek dekoracyjnych.

Dywan tarasowy, wym. 90 x 180 cm,
różne wzory i wymiary  

od 49,99 szt. np. nr OBI 6605331
Poduszka dekoracyjna, kolor żółty 

25,99 szt. nr OBI 6608020
Poduszka siedzisko okrągła 

kolor żółty 39,99 szt. nr OBI 6608145



Donice Urbi Square Eco
z wewnętrznym wkładem,
różne kolory i wymiary,  
np. wym. 20 x 38 cm
np. nr OBI 6630818

39,99 szt.

Osłonki Satina Eco
różne kolory i wymiary, 
np. ⌀ 13 cm
np. nr OBI 6637664, 6637672

od 5,99 szt.

Osłonki Magnolia  
Jumper Eco
różne kolory i wymiary, 
np. ⌀ 30 cm
np. nr OBI 6628010

34,99 szt.

59,99 szt.

Doniczki Malwa Eco 
z wewnętrznym wkładem,  
różne kolory i wymiary, 
np. ⌀ 30 cm
np. nr OBI 6473052, 6473060

Przełam soczystą zieleń roślin doniczkami i osłon-
kami w delikatnych kolorach brązu, beżu i szaro-
ści. Postaw na eleganckie i trwałe donice w wersji 
eko z domieszką 30-40% naturalnego tworzywa 
– pyłu drzewnego. Pamiętaj, by dobrać je do wiel-
kości bryły korzeniowej i wraz ze wzrostem rośliny 
wymieniać na większe. Takie ozdoby roślin pod-

kreślą ich piękno i udekorują Twój balkon.

Dekoracje 
z nutą eko

Misy Roma Eco
różne wymiary,  
np. ⌀ 29 cm
np. nr OBI 6698666, 
6698674

od 32,99 szt.
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W aranżacji użyto: 
1. Palma Areka 

2. Fotel Martinique 1699,- szt. nr OBI 6652606
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.  

Dostępny w wybranych marketach. 
3. Kwietnik metalowy Trio Palma

wys. 58 cm 139,- szt. nr OBI 6579189
4. Donica Lava, ceramika trawiona
⌀ 50 cm 289,- szt. nr OBI 6577100

5. Płyta betonowa Trawertyn Słoneczny Brzeg
wym. 44 x 44 x 3,5 cm 29,99 szt. nr OBI 2794949 

6. Kosz Maddy, wym. 30 x 30 cm 129,- szt. nr OBI 6577290 73



Odpoczynek pod gołym niebem o każdej po-
rze – takie przyjemności oferuje wygodny 
hamak z makramą, bez którego nie może 
obejść się Twój balkon. Sprawdzi się pod-
czas popołudniowej drzemki, jak i wieczor-

nych kontemplacji w blasku księżyca.

Czas na hamak

179,-szt.
Puf ręcznie  
tkany jutowy
nr OBI 6607857

Nowość

Nowość

Balkony w stylu Desert Flower
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W aranżacji użyto: 
Komplet balkonowy Honobia
2 krzesła, stolik  
489,- kpl. nr OBI 5711395
Dostępny w wybranych marketach.

W aranżacji użyto: 
Krzesło Corani
kolor pomarańczowy  
229,- szt. nr OBI 6571046
Cena nie obejmuje  
poduszki dekoracyjnej.
Stolik Corani, kolor pomarańczowy,
⌀ 50 cm 94,99 szt. nr OBI 6571053
Meble dostępne w wybranych marketach.
Dywan ręcznie tkany z juty
⌀ 120 cm, dostępne dwa wzory 149,- szt.  
np. nr OBI 6607808, 6607816
Kosz Seagrass
różne wymiary, np. ⌀ 23 cm  
54,99 szt. nr OBI 6406029
Osłonki ceramiczne Terra 
⌀ 13,5 cm, różne kolory 17,99 szt.
np. nr OBI 6576334, 6576326
Puf plecionka 189,- szt. 
nr OBI 6608103

W aranżacji użyto: 
Hamak Netla bawełniany z frędzlami
wym. 200 x 100 cm 89,99 szt. nr OBI 6570683
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.



Wbrew pozorom na małej powierzchni masz 
wiele możliwości wypoczynku. Jeśli Twój bal-
kon mimo szczerych chęci nie znajdzie miej-
sca na leżak lub wygodną kanapę, postaw na 
podwieszany fotel materiałowy w stylu De-
sert Flower. Wygodny i przytulny z dodatkiem 
poduch sprawdzi się jako miejsce błogiego 
odpoczynku. A zaoszczędzoną przestrzeń 

możesz wykorzystać na kwiaty. 

Z głową 
w chmurach

14,99 szt.
Osłonki Pattern
⌀ 8 cm, różne wzory i kolory
np. nr OBI 6579551,  
6579577, 6579593

Lampion metalowy Maroko
• wys. 56 cm 149,- szt.
• wys. 66 cm 199,- szt.
nr OBI 6516421, 6516439

od 149,-szt.
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W aranżacji użyto: 
Fotel-hamak  
z poduszkami i frędzlami  
159,- szt. nr OBI 6571467
Cena nie obejmuje  
pomarańczowej poduszki 
dekoracyjnej.
Donica CK HM, ⌀ 17 cm  
9,99 szt. nr OBI 4589198

W aranżacji użyto: 
Leżanka Daytona
539,- szt.  
nr OBI 6472625
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych.
Dostępna  
na zamówienie Klienta. 
Talerz Deco Bronze, ⌀ 34 cm  
34,99 szt. nr OBI 6654826
Płyta betonowa Trawertyn  
Słoneczny Brzeg
wym. 44 x 44 x 3,5 cm 
29,99 szt. nr OBI 2794949 

W aranżacji użyto: 
Komplet balkonowy  
Hervey Bay
2 fotele, stolik 949,- kpl.
nr OBI 6573372
Dostępny w wybranych marketach.
Osłonka ceramiczna
• Alma, ⌀ 16 cm 29,99 szt.
• Elna, ⌀ 19 cm 44,99 szt.
nr OBI 6706246, 6706188
Podest kamienny 
prostokąty, beżowy
wym. 30 x 30 x 2 cm 
21,99 szt. nr OBI 2800019
Płot tarasowy Ken + poręcz 
wym. 180 x 90 x 10 cm  
209,- szt. nr OBI 2517761

Nowość



Ściany to nieco zapomniana 
część balkonu, na którą nie 
zawsze mamy pomysł. Zdecy-
dowanie łatwiej zaaranżować 
nam podłogę czy balustradę, 

ozdabiając je kwiatami. 

Tymczasem balkonowe ściany 
dają nam możliwości, których 
być może nie mamy wewnątrz 
domu czy mieszkania. Jeśli 
jesteś miłośnikiem każdej 
odmiany roślin, ale ograni-
cza Cię powierzchnia, możesz 
stworzyć ogród wertykalny  
i sprawić, że Twój balkon bę-

dzie tonął w zieleni. 

Ściana
w kwiatach

Najdelikatniejszą wizualnie kon-
strukcją są doniczki powieszone 
wzdłuż ściany balkonu. Znacz-
nie ciekawsze będą konstrukcje 
ścienne z palet czy skrzynek. 
Palety wykorzystaj jako ruszto-
wanie do powieszenia doniczek 
lub jako szkielet pionowej raba-
ty. Skrzynki możesz dowolnie 
zestawiać, tworząc z nich wy-
brane kompozycje, do których 

wstawisz rośliny. 

Pamiętaj, aby podłoże i rośliny 
umieścić w doniczkach z dziura-
mi, które zapewnią stały odpływ 
wody, a dopiero całość w pojem-
nikach zintegrowanych z kon-
strukcją. Kwiaty systematycznie 
podlewaj, zraszaj i odżywiaj, aby 
Twoja ściana jak najdłużej pozo-

stała zielona. 

Zrób 
to sam!
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W aranżacji użyto: 
Skrzynka balkonowa
• dł. 40 cm 5,99 szt.
• dł. 60 cm 7,99 szt.
• dł. 80 cm 11,99 szt.
np. nr OBI 2605202
Podest tarasowy akacja 
wym. 30 x 30 x 2,4 cm 
nr OBI 3264199

W aranżacji użyto: 
1. Skrzynki drewniane bielone, różne wymiary
• wym. 14 x 20 x 32 cm 17,99 szt.
• wym. 21 x 30 x 40 cm 32,99 szt.
• wym. 30 x 50 x 40 cm 37,99 szt.
nr OBI 2657625, 2657633, 2643179 
2. Donica Karmel, ⌀ 17 cm 9,99 szt. nr OBI 4589198
3. Donica Bolonia, ⌀ 16 cm 49,99 szt. nr OBI 6579908
4. Misa Karmel, ⌀ 26 cm 26,99 szt. nr OBI 2881985
5. Donica Bavaria, ⌀ 21 cm 19,99 szt. nr OBI 6277040
6. Donica Bolonia, ⌀ 31 cm 159,- szt. nr OBI 6579882
7. Płot tarasowy Ken + poręcz, wym. 180 x 90 x 10 cm 209,- szt. nr OBI 2517761

W aranżacji użyto: 
Makrama wisząca na doniczkę
naturalna lub zielona, dł. 90 cm
25,99 szt. np. nr OBI 6453112



Balkon w stylu Cozy Cottage przeniesie 
Cię w romantyczne zakątki Francji. Me-
ble z łączonych materiałów – wytrzy-
małej stali i „przytulnego” drewna, od-
dadzą atmosferę francuskiej prowincji, 
gdzie życie toczy się wolniej, a każda 
chwila smakuje podwójnie. Urokowi tego  

miejsca trudno się oprzeć. 

Sielskie widoki 

44,99 szt.
Poidełka ceramiczne dla ptaków
kolory: beżowy i czarny
• okrągłe, ⌀ 32 cm  
• prostokątne, wym. 32 x 22 cm 
np. nr OBI 6579114, 6579130

Nowość

Nowość

Nowość

Balkony w stylu Cozy Cottage
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W aranżacji użyto: 
Komplet balkonowy Montgomery
2 krzesła, stolik 799,- kpl. 
nr OBI 6570501
Dostępny w wybranych marketach.
Kwietnik ogrodowy szary
wym. 50 x 150 cm, wys. 175 cm
199,- szt. nr OBI 6442396 
Kosze Polly, technorattan,  
różne kształty i wymiary, np.:
• ⌀ 27,5 cm 79,99 szt.
• ⌀ 33 cm 99,99 szt.
nr OBI 6576631, 6576607
Deska tarasowa  
świerk skandynawski 
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm
29,99 szt. nr OBI 6297659

W aranżacji użyto: 
Stolik Montgomery, ⌀ 50 cm

229,- szt. nr OBI 6575336
Dostępny na zamówienie Klienta.

Krzesło Montgomery 
279,- szt. nr OBI 5711304

Dostępne w wybranych marketach.
Podest kamienny  

prostokąty, beżowy
wym. 30 x 30 x 2 cm 

21,99 szt. nr OBI 2800019

W aranżacji użyto: 
Stolik balkonowy Montgomery
wym. 54 x 85 cm 329,- szt. nr OBI 6575328
Dostępny w wybranych marketach.
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Donice Wood z drewna naturalnego,  
z wkładem wewnętrznym
• sześcian, wym. 33 x 33 cm 199,- szt. 
• wysoka, wym. 33 x 70 cm 369,- szt. 
np. nr OBI 6575682, 6575690

od 199,-szt.

Donice Box z lekkiego cementu, np.:
• wym. 21 x 21 cm 56,99 szt.
• wym. 45,5 x 45,5 cm 279,- szt.
np. nr OBI 6576128, 6576177

od 56,99 szt.

Donice Geo z lekkiego cementu, np.:
• wym. 31,5 x 27 cm 129,- szt.
• wym. 54 x 48 cm 349,- szt.
np. nr OBI 6575815, 6575807

od 129,-szt.

Donice Pearl Milky i Brownie  
mozaika z naturalnych muszli, np.:
• owalna, wym. 43 x 17 cm 199,- szt.
• okrągła wysoka,  
wym. 40 x 55 cm 529,- szt.
np. nr OBI 6575765, 6575716

od 199,-szt.

Donice Jamaica z polyresinu,  
kolory: brązowy, szary, np.:
• owalna, wym. 54 x 23,5 cm 289,- szt.
• okrągła wysoka,  
wym. 38 x 88 cm 589,- szt.
np. nr OBI 6576425, 6576417

od 289,-szt.

Donice Lava z ceramiki trawionej,  
Moss - zielona, Sea - niebieska, np.:
• ⌀ 30 cm 119,- szt.
• ⌀ 50 cm 289,- szt. 
np. nr OBI 6577050, 6577076

od 119,-szt.

od 129,-szt.

Donice Bahama i Chestnut z polyrattanu,  
z systemem nawadniania i wkładem, np.:
• okrągła, wym. 29 x 28 cm 129,- szt.
• kwadratowa wysoka,  
wym. 39 x 75,5 cm 269,- szt.
np. nr OBI 6579445, 6576649

od 99,99 szt.

Donice Venus bielona i Mars zielona 
z ceramiki trawionej, np.:
• Venus, ⌀ 28 cm 99,99 szt.
• Mars, ⌀ 35 cm 149,- szt.
np. nr OBI 6406490, 6406516

od 69,99 szt.

Donice Belly Moon 
z ceramiki trawionej,  
częściowo glazurowane, np.:
• ⌀ 15 cm 69,99 szt.
• ⌀ 36 cm 189,- szt. 
np. nr OBI 6575906, 6575948

Nowość Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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W aranżacji użyto: 
1. Świeca zapachowa Łąka  

różne zapachy, słoik, wym. 7,6 x 12 cm  
18,99 szt. nr OBI 6654644

2. Osłonka ceramiczna szkliwiona Livia  
⌀ 15 cm 22,99 szt. nr OBI 6579494

3. Skrzynka balkonowa
dł. 60 cm 39,99 szt. nr OBI 665429

4. Misa Werona miedziana, ⌀ 43 cm 229,- szt. nr OBI 6580328
5. Fotel Greenville 189,- szt. nr OBI 5711114

6. Stół Greenville, wym. 120 x 70 cm 299,- szt. nr OBI 6398028
Meble dostępne w wybranych marketach.

7. Poduszka dekoracyjna 29,99 szt. nr OBI 6608251
8. Podest tarasowy akacja, wym. 30 x 30 x 2,4 cm nr OBI 3264199

9. Dywan ręcznie tkany, wym. 60 x 120 cm 72,99 szt. nr OBI 6607733 



Co będzie potrzebne? Nasiona kwiatów, ziemia, doniczka, konewka ze zrasza-
czem (krok 1). Donicę wypełnij ziemią zmieszaną z kompostem. Przygotuj porcję 
nasion odpowiednią do wielkości donicy – do donicy o wymiarach 60 x 20 cm wy-
starczy łyżeczka mieszanki nasion, czyli ok. 3 g. Aby ułatwić sobie równomierny 
wysiew, nasiona wymieszaj z niewielką ilością wypełniacza np. piasku czy wermi-
kulitu (krok 2). Wgnieć lekko nasiona i dodatkowo oprósz je ziemią. Dzięki temu 
zostaną one na swoim miejscu. Ważne, żeby miały dostęp do słońca, a jednocze-
śnie kontakt z wilgotnym podłożem. Podlej obficie i postaw doniczkę na zewnątrz  
(krok 3). Pamiętaj o regularnym podlewaniu, aby ziemia była zawsze wilgotna, ale 

nie bardzo mokra, zwłaszcza w pierwszych tygodniach od wysiewu.

Mieszanki różnorodnych roślin, przyciągające pszczoły i motyle, można wysiewać 
nie tylko w ogrodzie, ale i na małych powierzchniach, takich jak doniczki. Nie dość, 
że pięknie kwitną bez nawożenia i stosowania środków chemicznych, to są także 
przystanią dla dzikich zapylaczy. Stanowią przestrzeń do życia, zapewniając im 
pożywne pyłki i nektar. Łąkę w doniczce najlepiej wysiewać od kwietnia do czerwca. 

Łąka kwietna w doniczce

1. Mieszanka roślin miododajnych dzikich
125 g 21,99 opak. nr OBI 6471361
2. Mieszanka traw Eko Łąka
certyfikowane i ekologiczne nasiona traw
1 kg 34,99 opak. nr OBI 6706261

3. Mieszanka traw Łąka kwietna
1 kg 29,99 opak., 5,5 kg 145,- opak.
4. Mieszanka dzikich roślin przyjazna  
pszczołom 250 g 39,99 opak.,
500 g 79,99 opak. np. nr OBI 6557441

1 2 3 4

krok 1

krok 2

krok 3

Ogród to przestrzeń przyjazna nie tylko dla człowieka, 
ale i zwierząt, dla których jest naturalnym środowiskiem. 
Pszczoły miododajne i dziko żyjące owady zapylające, 
mieszkające dawniej w słomianych strzechach, piwni-
cach i strychach, dziś mają problem ze znalezieniem 
schronienia. Zaproś je do swojego ogrodu, pomóż za-
aklimatyzować w małych domkach, a odwdzięczą się za 
gościnę, zapylając Twoje rośliny. Domki dla owadów mo-

żesz zrobić samodzielnie lub kupić gotowe w OBI.

Witaj w domu, 
pszczółko
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W aranżacji użyto: 
Domek dla owadów Pinewood

• wym. 15 x 9 x 25 cm 25,99 szt.
• wym. 57 x 37,5 x 11 cm 89,99 szt.

nr OBI 6654891, 6654883



Ogród we wnętrzu to propozycja dla osób, które lubią cie-
szyć się zieloną przestrzenią przez cały rok. Gdy na ze-
wnątrz spadnie temperatura i wypoczynek w słońcu pozo-
stanie tylko wspomnieniem, możesz przenieść swój ogród 
do domu i nadal spędzać czas wśród zieleni. Nawet zwykły 
posiłek czy home office w otoczeniu palm nabierze uroku  

i uprzyjemni Ci czas w domu. 

Jeśli dysponujesz większym metrażem, z powodzeniem 
zamienisz swoje wnętrze w ogród. Salon, podobnie jak 
balkon czy taras, możesz wyposażyć w wygodne me-
ble ogrodowe, bujane fotele czy miękkie pufy. Rośliny  
w tradycyjnych doniczkach dopełnij oryginalnymi zielony-
mi dekoracjami typu kokedama czy efektownymi roślinami 
uprawianymi w wodzie. Wszystkie one będą mieć pozytyw-
ny wpływ na domowników – nie tylko upiększą otoczenie, 
zwiększą także wilgotność we wnętrzu, a niektóre z nich 
oczyszczą powietrze. Dom wprawdzie nie jest ich natural-
nym środowiskiem, ale przy odpowiedniej pielęgnacji stwo-

rzą prawdziwą dżunglę.
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SIŁA MAŁEJ
PRZESTRZENI
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W aranżacji użyto: 
1. Stoliki Breves 2 szt., duży, wym. 50 x 42,5 cm,  
mały, wym. 46 x 46 cm 159,- kpl. nr OBI 6397590 
Dostępne w wybranych marketach. 
2. Osłonka Storczyk Gold, ceramika, wym. 30 x 20 cm 109,- szt. nr OBI 6613673
3. Bromelie i Filodendrony 
4. Dywan jutowy, ⌀ 100 cm, dostępne różne kolory 99,99 szt. np. nr OBI 6607782



Blush Bordeaux to synonim przytulności każdego wnętrza.  
Fotele i pufy o obłych kształtach obite „ciepłym” aksamitem 
zapraszają do ogrodu za zamkniętymi drzwiami. Welur dominuje 

na poduszkach, kocach, abażurach i miękkich tekstyliach. 

Najczęściej pojawia się w kolorze pudrowego różu ze szlachet-
nymi czerwonymi akcentami, który w połączeniu z delikatną 
szarością tworzy pastelowe wnętrze, idealne do wypoczynku. 
Uspokajające zestawienia kolorystyczne przełamuje złoto, któ-
re nadaje przedmiotom wyrafinowany wygląd, dopełniając sty-

lizację art deco.

Pufy kojarzą się niewątpliwie z latami dzieciństwa. Dziś 
często znajdują miejsce we wnętrzach w stylu retro. Ich 
zaletą jest szerokie zastosowanie. Ten okrągły pompo-
wany puf może służyć jako siedzisko, podnóżek, stolik, 
a także element ozdobny salonu. W dodatku jest bardzo 
praktyczny – gdy potrzebujesz więcej przestrzeni, wy-
starczy spuścić powietrze i odłożyć nasz miękki mebel 

na lepsze czasy.

Przytulny klimat16,99 
szt.

Lorem ipsum 
np. nr OBI 
3378437

Główne kolory Blush Bordeaux

Stwórz stylowy ogród w domu. We wnętrzach 
komponuj rośliny grupami, na przykład kolekcję 
storczyków. Wybierając jedną grupę roślin, do-
bierz osłonki na doniczki podobne do siebie, niech 
nie odwracają uwagi od kwiatów, ale podkreślają 
ich piękno i wyjątkowość.

Nie bój się eksperymentowania z ekspo-
nowaniem roślin. Możesz wieszać je pod 
sufitem, tworzyć zielone ściany, a nawet 
wstawiać z korzeniami do szklanych wazonów.

Swój domowy ogród możesz stworzyć niemal-
że na każdej przestrzeni. Ważne, żeby dobrać 
odpowiednie oświetlenie. 

Jeśli lubisz bujać w obłokach, powieś w pokoju 
hamak, huśtawkę lub wstaw fotel, który oderwie 
Cię od codzienności. 

STWÓRZ 
WNĘTRZE W STYLU

BLUSH
BORDEAUX

Olga i Iza podpowiadają
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W aranżacji użyto: 
Świece z kolekcji Rustic Shine

np. Mglisty róż, wys. 8 cm 
11,99 szt. nr OBI 6629737

Świeca zapachowa w szkle 
wym. 11 x 8 cm, kolor biały 

29,99 szt. nr OBI 6637938
Talerz dekoracyjny szklany 

wym. 14,5 x 21,5 cm, róże 
24,99 szt. nr OBI 6638019

W aranżacji użyto: 
Poduszka Velvet

wym. 45 x 45 cm, kolor wrzosowy 
39,99 szt. nr OBI 6411797

Poduszka Victor
wym. 45 x 45 cm, kolor fioletowy 

39,99 szt. nr OBI 6551212
Koc Malibu geo

wym. 150 x 200 cm, kolor różowy 
79,99 szt. nr OBI 6514541

72,99 szt.

Storczyk sztuczny  
Premium
2 pędy, wys. 80 cm,  
różne kolory 72,99 szt.  
nr OBI 3343472
Osłonka ceramiczna  
Simple Gold 
⌀ 14 cm 23,99 szt.  
nr OBI 6613590

57,99 opak.

Dulux Kolory Świata 2,5 l 
farba lateksowa do wnętrz,  
odporna na szorowanie, matowa,  
wyd. do 14 m2

cena za 1 l = 23,20
np. nr OBI 5759519



W aranżacji użyto: 
Stolik metalowy, wym. 30 x 30 x 54 cm, kolor złoty 129,- szt. nr OBI 6638209 
Stołek okrągły, wym. 36 x 45 cm, kolor różowy 119,- szt. nr OBI 6638183 

Na nowoczesne aranżacje nie ma tu 
zbyt wiele miejsca. Tu odpoczywa się 
w stylu retro. Ciężkie, okrągłe meble  
z aksamitnym obiciem doskonale 
oddają klimat lat 70. Wielofunkcyj-
ne pufy pokryte plisami, wazony  
z „marszczeniami”, heksagonalne lu-
stra, dodatki zamknięte w delikatnych 
złotych ramkach, tworzą przytulne 
wnętrze, w którym czujesz się bez-

piecznie i komfortowo.

Blush Bordeaux to trendowa ko-
lekcja w stylu boudoir, która łączy  
w sobie delikatne niuanse różu  
z aksamitnymi tekstyliami i miękki-
mi lejącymi się tkaninami. Jednym 
zdaniem – przyjemność dla oka, od-

poczynek dla ciała.

Retro 
ze smakiem 

Jeśli Twój ogród w mieszkaniu został zdo-
minowany przez wszystkie odcienie różu, 
to znaczy, że styl Blush Bordeaux upodobał 
sobie Twoje wnętrze. Róż w towarzystwie 
delikatnych fioletów pojawia się na sofach, 
kanapach i pufach. Kontrastujące zazwy-
czaj dodatki tym razem idealnie dopaso-
wały się kolorem do mebli. Elegancji dodaje 
złoto – nóżki od mebli, stoliki, lampy, ramki, 

świeczniki chcą błyszczeć i być glam! 

Cały asortyment ze str. 90-91 dostępny  
od końca marca 2021 r.

Wszystkie odcienie  
różu… i złota 

49,99 szt.

Wazon szklany
wym. 15 x 21 cm, kolor jasny fiolet 
nr OBI 6637920

59,99 szt.

Wazon szklany 
wym. 18 x 26 cm, kolor fioletowy
nr OBI 6637912 

39,99 szt.

Lustro ze szkatułką 
wym. 15 x 5,5 x 22 cm,  
kolor złoty  
nr OBI 6637961 
Szkatułka na biżuterię 
wym. 20 x 10 x 6 cm,  
kolor złoty 
49,99 szt.  
nr OBI 6637987

79,99 szt.

Puf ze schowkiem 
wym. 38 x 38 cm, kolor pudrowy róż 
nr OBI 6638068

249,-szt.

Puf
wym. 40 x 40 cm, kolor burgundowy 
nr OBI 6638043

79,99 kpl.

Zestaw 3 sześciokątnych luster 
nr OBI 6638704

Produkty z tych stron to nasze Nowości
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W aranżacji użyto: 
Zasłona Blush Bordeaux, wym. 140 x 245 cm, kolor różowy, 2 szt. 129,- kpl. nr OBI 6638191 
Komplet zasłon, wym. 140 x 245 cm, kolor burgund 149,- kpl. nr OBI 6637888  
Dywan pluszowy futro królika, wym. 80 x 140 cm, kolory: burgund, róż od 149,- szt. nr OBI 6637805, 6637813 
Poduszka Blush Bordeaux, wym. 45 x 45 cm, kolor burgund 49,99 szt. nr OBI 6637870 
Koc Blush Bordeaux, wym. 150 x 200 cm, kolor liliowy 59,99 szt. nr OBI 6637862 
Puf ze schowkiem, wym. 38 x 38 cm, kolor burgund 79,99 szt. nr OBI 6638050 
Wazon szklany, wym. 15 x 21 cm, kolor burgund 47,99 szt. nr OBI 6637995
Świecznik szklany z brokatem, różne wymiary, kolory: różowy, fioletowy od 17,99 szt. nr OBI 6638258, 6638167
Tapeta winylowa na flizelinie Persian Damask, kolor czarny 61,99 szt. nr OBI 3024940 

W aranżacji użyto: 
Patera 2-poziomowa, wym. 27 x 37 cm, kolor złoty 99,99 szt. nr OBI 6638134 
Świecznik, różne wysokości, kolor złoty od 39,99 szt. nr OBI 6638118, 6638126
Bieżnik na stół, wym. 33 x 183 cm, kolor różowy 49,99 szt. nr OBI 6638100 
Świecznik szklany, wym. 8 x 9 cm, kolory: różowy, fioletowy  
16,99 szt. nr OBI 6638027, 6638035



W kompozycji użyto:  
1. Lampa wisząca Sol, kolor złoty bursztyn 349,- szt. nr OBI 6531784 
2. Poduszka Victor, wym. 45 x 45 cm, kolor pudrowy róż 39,99 szt. nr OBI 6551139
3. Zasłona Logan, wym. 135 x 270 cm, kolor pudrowy róż 81,99 szt. nr OBI 6400758 
4. Kule srebrne na piku, wys. 78 cm 17,99 szt. nr OBI 6405369 
5. Tapeta winylowa na flizelinie Marmur, kolor złoty 84,99 szt. nr OBI 6575211
6. Dywan pluszowy futro królika, wym. 80 x 140 cm, kolor burgund 149,- szt. nr OBI 6637805 
7. Świeca Rustic Shine aksamitna czerwień  
• wys. 13 cm 15,99 szt. • wys. 19 cm 19,99 szt. nr OBI 6629844, 6629919
8. Koc Zoe, wym. 150 x 200 cm, kolor pudrowy róż 64,99 szt. nr OBI 6492227
9. Stołek okrągły, wym. 36 x 45 cm, kolor różowy 119,- szt. nr OBI 6638183 
10. Osłonka ceramiczna Storczyk Gold, różne wymiary, np.:  
• wym. 20 x 15 cm 29,99 szt. • wym. 26 x 17 cm 59,99 szt. nr OBI 6613665, 6613657

2

1

BLUSH
BORDEAUX

Wybierz 
coś ze stylu
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W aranżacji użyto: 
1. Komplet Rio Patio
2 fotele, stolik,
kolor brązowy
549,- kpl. nr OBI 6651293
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych.  
Dostępny na zamówienie Klienta. 
2. Storczyk sztuczny  
Premium, 3 pędy,  
w osłonce Wenus,  
wys. 67 cm 99,99 szt.  
nr OBI 3199791

1 2 3

5

4

6
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Modny fotel ze strukturą plecionki to znako-
mity dodatek, dzięki któremu poczujesz się 
jak w ogrodzie. Wyższy zagłówek i wygodna 
poducha uprzyjemnią leniwy czas spędzony 
na planowaniu przyszłych podróży. Zwłasz-
cza gdy palmy i inne tropikalne rośliny masz 

na wyciągnięcie ręki.

Ten wiszący kokon wypełniony poduszkami to 
nic innego jak zapowiedź błogiego wypoczyn-
ku lub poobiedniej drzemki, która każdemu 
się należy. W domu z powodzeniem zastąpi 
nam hamak, i to o każdej porze roku – postaw 
go w dowolnym miejscu, zasiądź wygodnie  
i oddaj się powolnemu, odprężającemu buja-
niu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby latem 

wystawić go na balkon lub ogród.

Wypoczynek 
w tropikach

Wiszący kokon 

od 21,99 szt.
Osłonki ceramiczne
1. Peacock, ⌀ 15 cm 29,99 szt.
2. Curcuma, ⌀ 17 cm 21,99 szt.
nr OBI 6706212, 6706204

29,99 szt.
Poduszka  
dekoracyjna  
Papuga
nr OBI 6607980

1

2

Nowość

Wnętrza w stylu Safari Lodge
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W aranżacji użyto: 
Tapeta winylowa  
na flizelinie Exotic Leaves  
kolor różowy  
84,99 szt. nr OBI 6575187 
Fotel wiszący Dover
1399,- szt. nr OBI 6652580
Cena nie obejmuje  
poduszek dekoracyjnych.  
Dostępny w wybranych marketach. 
Kwietnik metalowy Monstera
• wym. 20 x 50 cm 79,99 szt.
• wym. 24 x 26 cm 89,99 szt.
• wym. 28 x 70 cm 99,99 szt.
nr OBI 6578553, 6578546, 6578538

W aranżacji użyto: 
Tapeta winylowa na flizelinie Liście  
kolor zielony 71,99 szt. nr OBI 6563704
Fotel Upperville z poduszką  
579,- szt. nr OBI 6397715
Dostępny w wybranych marketach.
Dywan ręcznie tkany
wym. 60 x 120 cm,
różne kolory 72,99 szt.
np. nr OBI 6607733, 6607758

W aranżacji użyto: 
Stolik Satipo, kolor antracyt, ⌀ 46 cm  
57,99 szt. nr OBI 6571178
Dostępny w wybranych marketach. 
Poduszka siedzisko okrągła, kolor zielony  
39,99 szt. nr OBI 6608129, 6608137
Osłonka Tropik, ⌀ 13,5 cm, różne wzory  
19,99 szt. nr OBI 6465553



Miniaturowe rośliny doniczkowe w 100% 
rozwiązują problem przestrzeni z nie-
wielkim metrażem. Małe, urocze roślinki 
zmieszczą się w każdym zakątku, wypeł-
niając go kojącą zielenią. Możesz eks-
ponować je samodzielnie w kolorowych 
osłonkach, połączyć w piękne kompo-
zycje w jednej większej donicy lub stwo-
rzyć z nich namiastkę prawdziwego lasu  
w szkle. Ile roślin, tyle możliwości!  

W końcu małe jest piękne.

Projekty mini

42

1

3

Nowość
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W aranżacji użyto: 
1. Tapeta winylowa na flizelinie Capri Tropical Leaf, kolor zielony 59,99 szt. nr OBI 6562755 
2. Fotel z podnóżkiem Siesta 749,- szt. nr OBI 6652572. Dostępny w wybranych marketach.
3. Donica Bahama na stojaku, różne wymiary, np. ⌀ 33,5 cm, wys. 49,5 cm 129,- szt. nr OBI 6576763
4. Palma Areka

W aranżacji użyto:  
Szeroki wybór roślin miniaturowych w don. o ⌀ 6 cm. Oferta zmienna sezonowo. Np.: • Fitonia, Asparagus, Trzykrotka 6,99 szt.  
• Zroślicha, Skrzydłokwiat, Bananowiec 7,99 szt. • Kalatea, Adenium, Monstera 11,99 szt. • Kaladium 14,99 szt.  
np. nr OBI 3343787, 6608681, 6608665, 6619993, 6656136



Nawet w niewielkim salonie możesz za-
aranżować kącik, w którym poczujesz się 
jak na afrykańskich wakacjach. Muśnięte 
słońcem ściany i naturalne materiały me-
bli i dodatków stworzą przytulny „ogród”  
w stylu Desert Flower. Ten klasyczny 
drewniany zestaw to dobre rozwiązanie 
dla małych przestrzeni. Sprytne, składa-
ne krzesła i stolik pozwolą Ci oszczędzić 
przestrzeń, gdy liczy się każdy metr kwa-

dratowy.

W kolorach 
pustyni 

2

1
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219,-szt.

Puf ręcznie tkany
wym. 40 x 40 x 40 cm
nr OBI 6607824

269,-szt.

Puf ręcznie tkany
wym. 60 x 60 x 35 cm
nr OBI 6607840

Nowość

Nowość

Wnętrza w stylu Desert Flower
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W aranżacji użyto: 
1. Tapeta winylowa na flizelinie Palm Springs  
kolor beżowy 54,99 szt. nr OBI 6562771 
2. Krzesło Palhoca 149,- szt.
nr OBI 6397764. Cena nie obejmuje poduszki.
3. Stolik Palhoca, ⌀ 46 cm  
129,- szt. nr OBI 6397756
Meble dostępne w wybranych marketach.
4. Dywan ręcznie tkany, wym. 60 x 120 cm,  
różne kolory 72,99 szt. np. nr OBI 6607766
5. Trawy pamapasowe suszone, różne kolory,  
wys. 80 cm, opak. 12-14 szt. (70 g) 49,99 opak.
np. nr OBI 6652655, 6652663, 6652689
6. Kosz Marti, wym. 35 x 35 x 32 cm  
89,99 szt. nr OBI 6577316
7. Osłonka ceramiczna Crystal
⌀ 24 cm 55,99 szt.
nr OBI 6576979

W aranżacji  
użyto: 
Stołek bambusowy  
Soda Creek
149,- szt.
nr OBI 6570527
Donica  
polyrattanowa  
Bahama (jasna), Chestnut  
(ciemna), różne wymiary, np.  
⌀ 31,5 cm 89,99 szt. 
nr OBI 6578579, 6578603

W aranżacji użyto:
Komplet balkonowy Copland
2 krzesła, stolik
329,- kpl. nr OBI 6031603
Puf plecionka
wym. 40 x 40 x 40 cm
189,- szt. nr OBI 6608061
Żółw deko, wym. 35 x 26 cm  
65,99 szt. nr OBI 6654396



Poobiednia drzemka nie mogłaby się udać bez kla-
sycznej leżanki. Możesz zasiąść na niej jak w fote-
lu lub dołączyć podnóżek i wygodnie rozprosto-
wać nogi. Wykonana ze sznurka w szarym kolorze 
urzeknie miłośników minimalistycznego wnętrza.

W ulubionej pozycji

od 55,99 szt.

Kwietnik Simple 
• pojedynczy, wym. 20 x 20 x 50 cm 55,99 szt.
• 4-poziomowy, wys. 115 cm 279,- szt.
nr OBI 6579031, 6579197

Kokedama to japońska sztuka deko-
racji, polegająca na uprawie roślin  
w specjalnie przygotowanych kulach, 
które można powiesić w oknie. Jej 
niebanalny wygląd „uświetni” każde 
minimalistyczne wnętrze. Do przy-
gotowania kokedamy możesz wyko-
rzystać każdą roślinę doniczkową  
o niezbyt dużym, zwartym i płytkim 

systemie korzeniowym.

 Kokedama 

Co będzie potrzebne? Roślina, podłoże, mech, sznurek jutowy i spryskiwacz 
(krok 1). Wyciągnij roślinę z doniczki, delikatnie wypłucz z ziemi i wstaw do ką-
pieli z chłodną przegotowaną wodą. Usuń przesuszone fragmenty korzeni. Gdy 
roślina zażywa kąpieli, przygotuj podłoże. W misce połącz ziemię do roślin do-
niczkowych z ziemią do bonsai (proporcje 2:1), odrobiną gliny i wody (krok 2).  
Oblep korzenie podłożem, zamykając je w kuli. Roślina powinna wystawać na 
taką samą wysokość jak wystawała z doniczki (krok 3). Obłóż kulę mchem  
– wybierz duże płaty mchu, ułóż je na folii zielonym do spodu, umieść wewnątrz 

kulę i owiń ją mchem (krok 4). Opleć kulę sznurkiem i podlej.

Krok po kroku

3

2
1

4

krok 1

krok 2

krok 3

krok 4

Nowość

Wnętrza w stylu Minimalist Zen

101

W aranżacji użyto: 
1. Tapeta winylowa na flizelinie Kerala Trellis  
kolor biały 59,99 szt. nr OBI 6562847 
2. Leżanka Acoria Rope 429,- szt. nr OBI 6570824
Cena nie obejmuje poduszki dekoracyjnej.
Dostępna w wybranych marketach
3. Donica Anzio, ⌀ 24 cm 119,- szt. nr OBI 6580674
4. Dywan jutowy, ⌀ 100 cm, różne kolory 99,99 szt. np. nr OBI 6607782

W aranżacji użyto: 
Komplet Aliceville, 2 fotele, stolik

1239,- kpl. nr OBI 3202553
Cena nie obejmuje poduszek dekoracyjnych.

W aranżacji użyto: 
Stół Thedford, wym. 220 x 100 cm  
1299,- szt. nr OBI 6570923
Krzesło Greenmount  
259,- szt. nr OBI 6570949
Meble dostępne w wybranych marketach.



Jeśli jesteś prawdziwym miłośnikiem roślin  
i nie spoczniesz, póki nie zapełnisz mieszka-
nia każdym brakującym gatunkiem, parapet 
na pewno nie wystarczy. Dobrym rozwiąza-
niem na wyeksponowanie roślin są półki 
albo mały półokrągły stolik. Postawiony pod 
ścianą, zajmie mało miejsca i znakomicie 
sprawdzi się jako praktyczny mebel, a także 

ciekawy dodatek wystroju wnętrza.

Podkreśl 
ich piękno

Co będzie potrzebne? Roślina, woda, doniczka, nawóz (krok 1). Wyjmij roślinę z doniczki, otrzep 
z ziemi i wstaw do kąpieli z chłodną, przegotowaną wodą (krok 2). Do szklanego pojemnika lub 
wazonu wlej wodę i włóż do niego roślinę, zanurzając całe korzenie. Pielęgnuj ją, dolewając wody 
i nawożąc (krok 3). W OBI znajdziesz również gotowe rośliny uprawiane metodą hydroponiczną  
w szklanych pojemnikach z podświetlanym dnem, które pięknie wyeksponuje korzenie po zmroku.

Hydroponika to uprawa roślin w wodzie 
z dodatkiem substancji odżywczych, 
bez tradycyjnego podłoża organicz-
nego. Taki rodzaj uprawy pozwala le-
piej kontrolować wilgotność w donicz-
ce, zapobiega występowaniu chorób  
i szkodników glebowych, ogranicza 
ilość alergenów w podłożu (np. rozto-
czy), nawilża powietrze wokół rośliny 

oraz ułatwia jej prawidłowy rozwój.

Hydroponika

Krok
po kroku

7,99 szt.
Wiatrak na piku
wys. 47,5 cm
np. nr OBI 6581409

89,99 szt.
Osłonka ceramiczna Graphic  
w komplecie ze stojaczkiem,  
⌀ 19 cm, różne wzory
np. nr OBI 6578355, 6578330

3
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krok 1 krok 2 krok 3

Nowość
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W aranżacji użyto: 
1. Stolik balkonowy Managua, wym. 100 x 50 x 74 cm 229,- szt. nr OBI 6571087
2. Osłonki plastikowe Cube beton effect, różne kolory i wymiary, np.:
• ⌀ 17 cm 9,99 szt. • ⌀ 25 cm 14,99 szt. nr OBI 6646152, 6646236
3. Kompozycja z oplątwami w szklanym słoju 89,99 szt. nr OBI 6380695
4. Świecznik Black, metalowy ze szklanym wkładem,
wym. 24,5 x 12 cm 39,99 szt. nr OBI 6654842
5. Puf plecionka, wąskie pasy 189,- szt. nr OBI 6608095

W aranżacji użyto: 
Stolik balkonowy Robertville
wym. 45 x 45 cm  
76,99 szt. nr OBI 6397996
Puf plecionka, szerokie pasy  
189,- szt. nr OBI 6608087
Dywan jutowy, ⌀ 100 cm, różne kolory  
99,99 szt. np. nr OBI 6607782



AKTYWNY CZAS
NA ZEWNĄTRZ

105

Dziś jak nigdy wcześniej doceniamy czas spędzany  
w gronie przyjaciół i rodziny. Wspólne grillowanie na działce, 
piknik na łące czy kino plenerowe w ogrodzie cieszą podwój-
nie, a coraz dłuższe i cieplejsze dni sprzyjają spędzaniu cza-
su poza domem. W przerwie między odpoczynkiem na tara-
sie a błogim wylegiwaniem się na balkonie warto wprowadzić 
w życie ogrodowe aktywności i spalić parę kalorii. Atrakcji 
na zewnątrz nie brakuje, jednak gdy skończą Ci się pomysły, 
podpowiadamy, co oprócz dobrego humoru uprzyjemni czas  

w plenerze. 

Nie wyobrażamy sobie lata bez grillowania, które nigdy 
nie wychodzi z mody. Małe przenośne grille umożliwia-
ją wspólne gotowanie praktycznie w każdym miejscu, te 
większe nadają się na garden party dla całej rodziny. Gdy 
zapada zmrok, zamiast przed telewizor zaproś znajomych 
do kina plenerowego w ogrodzie. Rozstaw leżaki, przygo-
tuj wygodne poduchy, ciepłe koce i wspólnie wybierzcie 
swój ulubiony film. A gdy najdzie Cię ochota na zmianę oto-
czenia, spakuj wszystkie niezbędniki, wsiądź do kampera  

i ruszaj przed siebie. Natura wzywa!



2899,-szt.

Grill Kamado, ⌀ 45 cm, ⌀ rusztu 38,8 cm, 
ceramiczny, regulowana wentylacja,  
ruszt ze stali szlachetnej, ruszt żeliwny 
nr OBI 6571368
Dostępny w wybranych marketach.

429,-szt.

Grill Dexter, ⌀ 47 cm, stalowy,  
chromowany ruszt z systemem  
łatwego rozpalania,  
stalowy popielnik, termometr, 
gumowane uchwyty
nr OBI 6400360

Grill węglowy, stal szlachetna,  
podwójny ruszt, pow. grillowania: 97 x 25 cm, 
półka boczna i dolna
nr OBI 6571343
Dostępny w wybranych marketach.

749,-szt. 529,-szt.

Grill węglowy Jaxon
lakierowana blacha stalowa,
ruszt żeliwny, termometr w pokrywie,
pow. grillowania: 58 x 42 cm
nr OBI 6397129

379,-szt.

Grill Montreal
stalowy, 5 poziomów grillowania,  
pow. grillowania: 72 x 49 cm,  
półka boczna i dolna
nr OBI 5711924

179,-szt.

Grill Cleveland, ⌀ 45 cm, stalowy,  
chromowany ruszt, pokrywa,  

stalowy popielnik
nr OBI 5371976

Nowość

Nowość

599,-szt.

Grill Dexter, ⌀ 57 cm, stalowy, chromowany ruszt z systemem  
łatwego rozpalania, stalowy popielnik, termometr, gumowane uchwyty
nr OBI 6571319

Nowość

Pierwszy ciepły weekend to dobry moment na wyciągnięcie 
z garażu grilla. Grill węglowy kusi niepowtarzalnym sma-
kiem i zapachem przyrządzanych potraw, które w zależno-
ści od węgla osiągają różne walory smakowe. Ten klasyk 
wśród grilli wymaga jedynie węgla bądź brykietu, aby go 
rozpalić, dlatego możesz zabrać go nie tylko do ogrodu, ale 
także na piknik daleko od domu. Rozpalanie bywa prawdzi-
wym wyzwaniem, dlatego warto zaopatrzyć się w podpałkę. 

Grille węglowe

107



Bez dymu, pilnowania ognia i dosypywania węgla. Jednym sło-
wem, Ty odpoczywasz, a Twój grill gazowy zajmuje się resztą. 
Te wygodne urządzenia, w których źródłem ognia jest gaz, są 
coraz popularniejsze w naszych ogrodach, na tarasach czy bal-
konach. Do rozgrzania grilla gazowego wystarczy kilka minut,  
a wielość palników pozwala na przyrządzanie kilku potraw jedno-
cześnie. Dodatkowym atutem jest szybkie i proste czyszczenie.

Grille gazowe

1499,-szt.

Grill gazowy Maddox  
3 palniki główne  
+ palnik boczny,  
ruszt grillowy żeliwny o wym. 
62,5 x 41,5 cm, culinary modular, 
stoliki boczne, moc 13,5 kW
nr OBI 6571715

1699,-szt.

Grill gazowy Maddox, 4 palniki główne + 1 boczny infrared,  
ruszt żeliwny o wym. 73,5 x 41,5 cm, stoliki boczne, moc 17,5 kW
nr OBI 6571723

1299,-szt.
Grill gazowy Maddox, 2 palniki główne, 
moc 7 kW, pow. grillowania: 50 x 41,5 cm, 
stoliki boczne
nr OBI 6571707

Nowość

Nowość

Nowość
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Latem możliwości kulinarne rosną. Twoją „zaledwie” 4-palnikową kuchenkę z powo-
dzeniem możesz zastąpić plenerową kuchnią z 6 palnikami, na której przyrządzisz 
jednocześnie kilka dań. Wegetariańska warzywna przekąska, a może grillowany stek? 
Ten grill gazowy pokaźnych rozmiarów zadowoli najbardziej wymagających smakoszy.  

A jak wiadomo, w plenerze smakuje lepiej.

Kuchnia 
plenerowa

1099,-szt.

Grill gazowy, 4 palniki główne + 1 palnik boczny, 
materiał: stal, żeliwny ruszt,  
moc 13,6 kW + 3,5 kW,  
pow. grillowania: 67 x 41 cm,  
termometr w pokrywie
nr OBI 6418487

499,-szt.

Wędzarnia Ryder
stalowa, pow. grillowania: 39 x 43 cm,  
ruszt żeliwny, termometr
nr OBI 6571350

1999,-szt.

Grill gazowy Knox, 3 palniki główne + 2 palniki boczne,  
w tym jeden Sizzal burner, pokrywa  
ze szkłem i termometrem, ruszt żeliwny  
o wym. 62,5 x 45 cm, culinary modular, pokrętła  
z diodami LED, 2 stoliki boczne, moc 17 kW 
nr OBI 6571731. Dostępny w wybranych marketach.

999,-szt.

Grill gazowy, 3 palniki główne
+ 1 palnik boczny, ruszt żeliwny,
culinary modular, moc 9,6 kW + 3,5 kW,
pow. grillowania: 60,5 x 41 cm,  
termometr w pokrywie
nr OBI 6595458

Stworzone dla prawdziwych mistrzów 
grillowania łączą w sobie różne metody 
przygotowywania potraw w jednym urzą-
dzeniu. Zacznij biesiadę od grillowane-
go steka z warzywami, aby zakończyć ją 
pyszną wędzoną rybą. Boczny gazowy 
palnik zaspokoi gusta miłośników dań 
pieczonych i gotowanych. Wbudowany 
termometr pomoże Ci kontrolować tem-
peraturę wewnątrz grilla. Szykuje się 

uczta na świeżym powietrzu!

Grille combo

1529,-szt.

Grill Dean Combo  
4w1 gazowy, węglowy,  

wędzarnia, kuchenka boczna, 
termometry w obu pokrywach,  

ruszt 2 szt. wym. 36 x 23 cm,  
ruszt 1 szt. wym. 29,5 x 23 cm,  

moc 6,16 kW, boczny palnik 3,2 kW
nr OBI 6397251

Smak wędzonych dań doceni każ-
dy miłośnik zdrowej plenerowej 
kuchni. Wędzone odmiany mięs  
i wędlin są nie tylko zdrowsze, ale 
i smaczniejsze ze względu na swój 
charakterystyczny aromat. Po-
zbawione substancji konserwują-
cych, barwników czy ulepszaczy, 
długo zachowają swoją świeżość 
i będą świetnym uzupełnieniem 
klasycznego ogrodowego grilla. 
Niech wędzenie stanie się nowym 

rytuałem w Twoim ogrodzie!

Wędzone 
ze smakiemWędzarnia Aldon

pow. grillowania: 58 x 36,5 cm, materiał: stal, ruszt żeliwny w części głównej, stalowa 
pokrywa malowana proszkowo, półka boczna, termometr, komin
nr OBI 6031637

529,-szt.

Grill gazowy Knox, 4 planiki główne + 2 palniki boczne,  
w tym jeden palnik Sear burner, pokrywa ze szkłem i termometrem, ruszt żeliwny  
o wym. 73,5 x 45 cm, pokrętła z 2 diodami LED, dwa stoliki boczne, moc 20,5 kW
nr OBI 6571749. Dostępny w wybranych marketach.

2199,-szt.

Nowość

Nowość

Nowość
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Włącz i grilluj – to krótka instrukcja obsłu-
gi grilla elektrycznego. To idealne na balkon 
urządzenie, z którym poradzi sobie nawet po-
czątkujący kucharz. Poza łatwością obsługi  
i czyszczenia zachęca zdrowymi beztłusz-
czowymi potrawami, dlatego sprawdzi się  
u osób dbających o linię. Jedyne, czego po-
trzebujesz, to dostęp do prądu i ulubione 

smakołyki.

Grille  
elektryczne

Palenisko to połączenie tradycyjnego ogniska z nowoczesnym grillo-
waniem. W odróżnieniu od ogniska możemy je rozpalić w każdym miej-
scu, nawet na tarasie. Będzie przyjemnym źródłem światła po zmroku, 
ciepła w chłodniejsze wieczory i dobrego nastroju po długim dniu. Mo-
żemy na nim zarówno grillować (palenisko z rusztem), jak i upiec nad 

nim kiełbaskę na patyku. 

Paleniska

239,-szt.

Grill elektryczny 
z bambusową obudową, 
wym. 51,4 x 28,3 x 6 cm, 
nieprzywierająca powłoka  
ułatwiająca czyszczenie,  
standard IP 44  
do użytku na zewnątrz 
nr OBI 6571384

379,-szt.

Grill elektryczny Theo
stal lakierowana, pow. grillowania: 50 x 37,5 cm,  
moc 2200 W, wym. 70 x 50 x 34 cm 
nr OBI 6413082

469,-szt.
Palenisko, plancha, grill Kendrick 3w1  
żeliwne, ruszt o ⌀ 57 cm
nr OBI 6397145  
Dostępne w wybranych marketach.

199,-szt.

Grill elektryczny ze stojakiem, moc 2200 W,  
regulacja temperatury, chromowany ruszt do grillowania
nr OBI 4968103

359,-szt.

Palenisko kwadratowe na stojaku  
wym. 55 x 55 x 38,5 cm
nr OBI 6414312
Dostępne w wybranych marketach.

165,-szt.

Palenisko metalowe kwadrat
wys. 41 cm 
nr OBI 6397160

179,-szt.

Palenisko  
kwadratowe  
płomienie
wym. 38 x 38 x 30 cm
nr OBI 6397293

Grill elektryczny ze szklaną pokrywą 
moc 1650 W,  

wym. płyty 36 x 26 cm, zdejmowana 
szklana pokrywa Clamshell 

dla łatwego czyszczenia, 
nieprzywierająca powłoka 

ułatwiająca czyszczenie, standard  
IP 44 do użytku na zewnątrz

nr OBI 6571376

279,-szt.
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999,-szt.

Domek Arti*
wym. 178 x 125 cm, wys. 211 cm,  
wys. platformy nad podłożem 57 cm
nr OBI 6297998 *Sprzedawany  
domek nie jest pomalowany.

1999,-szt.
Domek Rocky ze ślizgiem
wym. 400 x 226 cm, wys. 250 cm
nr OBI 2536068

Lato to idealny czas, by „wyprowadzić się” od rodziców  
i zamieszkać na swoim. Domki ogrodowe stanowią 
ciekawą ozdobę ogrodu i gwarantują długie godziny 
zabawy na świeżym powietrzu. Choć drewno ideal-
nie komponuje się z zielenią, w tym wypadku możesz 

śmiało sięgnąć po pędzel i dodać kolorów.

Własne cztery kąty

Obserwacja ogrodu z góry nie jest trudna, gdy mieszkasz w domku na 
drzewie. To miejsce znane z filmów i książek to idealna przestrzeń, 
by schować swoje skarby i ukryć się przed światem dorosłych. Wy-
starczy prosta konstrukcja z kilku desek, sklejki, kantówki i prę-
tów, aby znaleźć się parę metrów nad ziemią. Apartament położony  

w koronie drzew nigdy nie będzie świecił pustkami.

Domek na drzewie

399,-szt.
Kopuła do wspinania metalowa 
wym. 180 x 180 cm, wys. 80 cm
nr OBI 664932
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329,-szt.
Huśtawka Lena
wym. 304 x 220 cm, wys. 225 cm,  
w kpl.: trapez i siedzisko
nr OBI 3242393

549,-szt.

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

Latem zabawa przenosi się z domu do sło-
necznego ogrodu. Prywatny plac zabaw ze 
zjeżdżalnią i ścianą do wspinaczki, huśtaw-
ka czy piaskownica z powodzeniem zastąpią 
dziecięcy pokój. W takim miejscu zabawy ni-

gdy dość.

Beztrosko  
w ogrodzie 

Podobno w każdym z nas jest odrobina dziecka. Przypomnij 
sobie dawne czasy i skocz na plac zabaw ze swoimi pocie-
chami. Bądź pierwszy na zjeżdżalni, sprawdź kondycję na 
ściance wspinaczkowej i drabinkach linowych. Ten drewnia-
ny plac zabaw z licznymi atrakcjami wciągnie Cię bez reszty. 

Zapowiada się udany dzień pełen wrażeń.

Wspólne 
chwile z dziećmi 

199,-szt.
Stolik z piaskownicą
wym. 89 x 91 x 51 cm
nr OBI 6631444

239,-szt.
Huśtawka metalowa Megi
wym. 146 x 94 cm, wys. 118 cm
nr OBI 6649313

1999,-szt.

Plac zabaw Ninja Box Kama 
wym. 367 x 463 cm,  
wys. 210 cm, w kpl.:  

huśtawka, ślizg, drabinki
linowe, metalowa drabinka 

pozioma, kamienie wspinaczkowe
nr OBI 6512214
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Podróżując w nieznane, warto 
wykorzystać sprzyjającą pogodę 
i zrobić postój na piknik. Wspól-
ne spędzanie czasu w otocze-
niu natury pozwoli wyciszyć się  
i odetchnąć od zgiełku wielkiego 

miasta. 

W dodatku w tej „restauracji” 
podasz to, co lubisz najbardziej. 
Rozłóż koc piknikowy albo wy-
godne pufy i leżaki z poducha-
mi, rozstaw parasole chroniące 
przed słońcem i rozpocznij sto-
łowanie pod chmurką. Delektuj 
się ulubionymi przekąskami, po-
dziwiając uroki natury i słucha-

jąc śpiewu ptaków.

Apetyt 
na piknikWakacje w „domu na kółkach” to propozycja dla osób, które lubią spon-

taniczne wyjazdy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. Możesz 
zatrzymać się w dowolnym miejscu i podziwiać widoki z wygodnego 
wnętrza. W kamperze jest wszystko, czego nam potrzeba – od kuchni 
po toaletę i miejsce do spania. Zanim wyruszysz w podróż życia, zrób 

listę wakacyjnych niezbędników, które zabierzesz na wycieczkę.

Kamperem przez świat
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Taki scenariusz Ci się spodoba. Latem salę kinową zastępujesz kinem pod 
chmurką we własnym ogrodzie lub na działce. Zamieniasz ekran kinowy 
na białe prześcieradło rozwieszone między drzewami, rozstawiasz leżaki 
lub większy zestaw mebli ogrodowych z wygodnymi poduchami i zapra-
szasz znajomych na wspólny seans. Nie zapominasz o ciepłych kocach, 

które ogrzeją w chłodny wieczór. 

Dla letnich kinomaniaków 

W kompozycji użyto:  
1. Parasol plażowy 69,99 szt. nr OBI 6639835
2. Talerz bambusowy, ⌀ 20 cm lub 25 cm od 8,99 szt. nr OBI 6640007, 6639991
3. Dywan, wym. 70 x 140 cm 69,99 szt. nr OBI 6639926
4. Szklanka ze słomką 8,99 szt. nr OBI 6640056
5. Poduszka dekoracyjna 49,99 szt. nr OBI 6639843
6. Lampka stołowa zewnętrzna 79,99 szt. nr OBI 6639900
7. Przenośny grill w torbie 399,- szt. nr OBI 6640148
8. Leżak plażowy 199,- szt. nr OBI 6639868

Cały asortyment ze str. 120 dostępny od czerwca 2021 r.
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LEMON
SUMMER

Wybierz 
coś ze stylu
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Zakupy
Zakupy w sklepie czy na kana-
pie w domu? Masz wybór! Przyjdź  
do naszego marketu i skorzystaj  
z pomocy Doradcy Experta albo… 
kup produkty online lub zamów je 
przez telefon (tel. 800 624 624)  
i odbierz w sklepie lub skorzystaj  

z usługi dostawy.

Inspiracja
Inspiracji możesz szukać  
w codziennym życiu, ale łatwiej 
odwiedzić naszą stronę www.
obi.pl/inspiracje lub profile  
w social mediach: fb i instagram. 
Znajdziesz tam mnóstwo aranżacji 
pełnych praktycznych rozwiązań.

Transport
Duże gabaryty wymagają dużej 
siły lub… odpowiedniego środka 
transportu. Możemy dostarczyć 
Twój produkt pod wskazany adres 
lub wynająć Ci przyczepkę, abyś 
przewiózł go samodzielnie. Złóż za-
mówienie przez telefon lub on-line  

i czekaj wygodnie w domu.

Nowy ogród to zawsze nowe wy-
datki. U nas możesz skorzystać  
z kredytu z oprocentowaniem 0%. 
Zakupy spłacisz w ratach, a budo-
wa ogrodu będzie przebiegała bez 
przeszkód. Zapytaj w marketach 
OBI o dostępną ofertę kredytową.

Kredyt

Czasem na dobre pomysły trzeba poczekać jak na wenę. Lepiej przyjdź 
do nas i z naszą pomocą stwórz swój wymarzony ogród. Czeka na Ciebie
 mnóstwo inspiracji i sprawdzonych rozwiązań. Już nasza w tym głowa, 

aby Twoja przestrzeń była wyjątkowa.

Ty realizujesz! 
My inspirujemy,

Oferta ważna od 08.03 do 31.08.2021 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, lecz 
w późniejszym czasie. Część artykułów jest dostępna wyłącznie w wybranych marketach OBI lub na zamówienie 
Klienta. Przed wizytą w markecie upewnij się, że produkt jest dostępny w Twojej lokalizacji. 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.




