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Projektowanie sprawia mi wielką przyjemność i zapewnia 
swobodę pracy. Łączenie styli jest niemałym wyzwaniem, 
ale po skończonej pracy uśmiech i zadowolenie Klienta 

są dla mnie bezcenne.

ADRIAN, PROJEKTANT 
ZE SKLEPU OBI SOCHACZEW

Moja przygoda z projektowaniem zaczęła się od łazienek. 
To miejsce kojarzące się z przyjemnością, zwłaszcza gdy 
jest dobrze zaaranżowane. Zawsze łączę ze sobą funkcjo-

nalność wnętrza i estetykę.

MONIKA, PROJEKTANTKA
ZE SKLEPU OBI OLSZTYN
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To miejsce, z którego możesz być dumny, bo sam je urządziłeś. Kameralna, ale funkcjonalna 
przestrzeń z ciekawymi dodatkami, wyposażona we wszystko, co sprawia Ci przyjemność, 
a może prawdziwy pokój kąpielowy, gdzie możesz puścić wodze wyobraźni i stworzyć swoje 
domowe SPA… To miejsce, które towarzyszy Ci w najlepszych momentach dnia – pomaga 
obudzić szybkim prysznicem o poranku i przygotować do snu długą, relaksującą kąpielą. 

Zapewnia odpoczynek, kiedy najbardziej go potrzebujesz, dba o Twoje samopoczucie  
i wspiera w przygotowaniach na wielkie wyjścia. To ona – Twoja wymarzona łazienka, którą 
cieszysz się każdego dnia. Nasi projektanci, Monika i Adrian, podpowiedzą Ci, jak urządzić 
łazienkę, tak aby odpowiadała Twoim potrzebom. Zainspiruj się aranżacjami, wybierz swój 

styl, sięgnij po cenne porady i zaaranżuj swoje SPA sam lub z naszą pomocą. 

W TWOIM STYLU
ŁAZIENKA

MINIMALISTYCZNY INDUSTRIAL ................................ 8-19
ZAWSZE MODNY CLASSIC ........................................ 20-29
GEOMETRYCZNY NORDIC ......................................... 30-39 

KOJĄCY NATURAL ...................................................... 40-51
ELEGANCKI GLAMOUR ............................................. 52-66
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Twoja łazienka musi być przygotowa-
na na wszystko. Od krótkich porannych 
pryszniców po długie leniwe kąpiele i za-
biegi pielęgnacyjne. Zadbaj, by niczego 
w niej nie zabrakło, a każda spędzona 
w niej chwila stanie się przyjemnością. 
Postaw na produkty Baliv, które dopasu-
ją się do Ciebie i Twoich potrzeb – sze-
roki wybór, wysokiej jakości materiały 
i 10-letnia gwarancja powinny przekonać 
niejednego amatora kąpieli.

SZUKAJ
PRODUKTÓW

Z OZNACZENIAMI 

Polubisz te 
rozwiązania

Od baterii prysznicowych, wanno-
wych i umywalkowych po kolumny 
prysznicowe – z marką Baliv za-
aranżujesz łazienkę w każdym stylu. 
Produkty wyposażone w czujniki ru-
chu i funkcję start-stop pozwolą Ci 
nie tylko dbać o higienę, ale także 
oszczędzać wodę. A może skusisz 
się na baterię z funkcją cool feel, 
dzięki której pozostaje ona chłod-
na mimo przepływu gorącej wody? 
Wybieraj spośród wielu rodzajów do-
stępnych w sklepach OBI i na obi.pl.



STWÓRZ Z NAMI

ŁAZIENKĘ 
MARZEŃ
Łazienka marzeń – każdy z nas 
wyobraża ją sobie trochę ina-
czej… Przyjdź do OBI i opowiedz 
naszemu projektantowi o wyma-
rzonej łazience, a on zaprojektu-
je ją dla Ciebie. A jeśli nie masz 
pomysłu… u nas znajdziesz setki 
inspiracji w stylu nowoczesnym, 
klasycznym, skandynawskim, na-
turalnym czy glam. Pomożemy 
zorganizować Ci dowóz do domu  
i montaż łazienki, a Ty zyskasz ide-

alną przestrzeń na relaks.

Pomożemy zorganizować szybki i profesjonalny montaż.* 
Polecimy sprawdzonych i doświadczonych fachowców. 
*Regulamin organizacji montażu dostępny w sklepach oraz na obi.pl.
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Twój projekt jest gotowy – złóż zamówienie. Zakupio-
ne produkty możesz odebrać w sklepie lub skorzystać 
z wygodnej formy dostawy w wybrane miejsce.

ZAMÓWIENIE
I DOSTAWA4

Teraz najważniejsze – projekt. 
Przygotujemy dla Ciebie wizualiza-
cję łazienki za 1 zł* wraz z pełnym 
kosztorysem. Masz 2 możliwości:

1  Spotkaj się z projektantem OBI  
w sklepie

2  Umów się z projektantem OBI online

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

PROJEKT3
Szukasz pomysłu na nową łazienkę? Mnóstwo inspiracji cze-
ka na Ciebie na obi.pl/inspiracje. Na naszej stronie znajdziesz 
szeroki wybór mebli łazienkowych, płytek, kabin prysznico-
wych, wanien, baterii, stylowych do datków, luster i oświetlenia.

INSPIRACJA
Zanim zdecydujesz się na nowy projekt łazienki, wymierz 
ją dokładnie. Możesz to zrobić samodzielnie, korzystając 
z formularza znajdującego się na naszej stronie www lub 
z pomocą wykonawcy współpracującego ze sklepem OBI. 
O szczegóły zapytaj projektanta w sklepie.

1 POMIAR

MONTAŻ

2
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oferta „Zakupy w OBI z Planem 
Spłat Ratalnych „Komfort” w Karcie Kredytowej Citibank - Edycja II” 
ważna do 1.08.2023 i może się powtarzać. Przyznanie kredytu zależy 
od oceny zdolności kredytowej. Regulamin oferty dostępny w Punkcie 
Kredytowym w OBI. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę 
Oprocentowania. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą 
Opłat i Prowizji dostępną na www.citibank.plSprawdź w Punkcie Kredytowym w OBI.

W Planie Spłat Ratalnych „Komfort” na Karcie Kredytowej. 

DO 10 RAT RRSO: 0%

SPRAWDŹ ZAKUPY W OBI Z RATAMI

OD INSPIRACJI DO REALIZACJI TWOJEJ ŁAZIENKI
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W aranżacji użyto: 
Gres szkliwiony Walk antracite wym. 60 x 60 cm 39,99 m2 nr OBI 6645204
Gres szkliwiony Walk grey wym. 60 x 120 cm 69,99 m2 nr OBI 6549281
Gres szkliwiony Sagano noce wym. 20 x 120 cm 99,99 m2 nr OBI 3242351 
Bateria umywalkowa klik-klak Neda czarna 275,- szt. nr OBI 6537443
Szafka z umywalką Cheese 60 Black 569,- kpl. nr OBI 3260056

Szafka lustrzana wym. 50 x 60 cm 179,- szt. nr OBI 6463509
Kabina prysznicowa Black Matt walk-in wym. 90 x 200 cm od 999,- szt. nr OBI 3699857
Odpływ liniowy Black Target dł. 70 cm 299,- szt. nr OBI 6471692
Zestaw podtynkowy Siros czarny 589,- kpl. nr OBI 670704  

 Miska WC-7650 Rimless z deską wolnoopadającą 899,- szt. nr OBI 6626998
Grzejnik Flat 601 W, wym. 160 x 30 cm 499,- szt. nr OBI 6547871

MINIMALISTYCZNY
INDUSTRIAL
Łazienka musi być funkcjonalna – mówią wielbiciele sty-
lu Industrial, stawiając walory estetyczne na drugim miej-
scu. Nasze domowe SPA powinno zawierać wszystko, co 
niezbędne, najlepiej w jakości premium. Prym wiodą deli-
katne kolory: biel, szarość, beż, a także czerń i surowe 
materiały: beton, cegła i miedź. To pomieszczenie idealne 
dla miłośników prostych form. Linie proste, koła, wielokąty 
zastępują tu dekoracje i ornamenty, które są ograniczone 

do minimum. 

Mimo minimalistycznych form wnętrze nigdy nie jest nud-
ne, wręcz dalekie od monotonii. Rolę dekoracyjną odgrywa-
ją materiały wykończeniowe, których wybór jest wyjątkowo 
szeroki. Wielkoformatowe płytki ceramiczne, nowoczesne 
płytki drewnopodobne, beton idealnie sprawdzą się na 
podłodze. Nie mniej kreatywne są ściany – zamiast farby 
używamy płytek ceglanych, betonu dekoracyjnego czy pa-
neli 3D. Kładziemy nacisk na dobre rozplanowanie oświe-
tlenia głównego i dodatkowego np. w okolicy lustra. Indu-
strialny klimat dobrze oddają „ciężkie” metalowe lampy 
współgrające z lustrami w wyrazistych czarnych ramach.



ARANŻACJA

3

POSTPRODUKCJA  
PO AKCEPTACJI
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Kolumna prysznicowa w kolorze czarnego 
matu podkreśli surowość loftowych aranżacji.

Matowe, czarne, metalowe elementy stano-
wią mocny duet z ciepłym drewnem.

Funkcja cichego domykania pozwoli 
Ci na płynne, bezgłośne zamykanie 
szuflad i szafek bez efektu trzaskania.

1

2

3

1

Adrian, projektant OBI, 
podpowiada

Kolumna prysznicowa  
KBS-8160 czarny mat
nr OBI 6414395

279,-szt.

Słupek Modus  
wys. 192 cm, 
country
nr OBI 6515159

999,-szt.

W aranżacji użyto**: 
Płytki ścienne Entina bar red 89,99 m2 nr OBI 3799459
Gres szkliwiony Entina grey wym. 59,8 x 59,8 cm 79,99 m2 nr OBI 3799467
Gres szkliwiony Entina grey wym. 59,8 x 119,8 cm 109,- m2 nr OBI 3799475
Gres szkliwiony Entina wood brown 99,99 m2 nr OBI 3799483 
Kabina prysznicowa Black Matt walk-in wym. 90 x 200 cm 999,- szt. nr OBI 3699857
Miska WC Gap Rimless wisząca z deską 899,- szt. nr OBI 2948149 

 Lustro Round śr. 50 cm 149,- szt. nr OBI 6437818 
**Szczegółowa lista produktów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl

Koszt łazienki wynosi 9282,09 zł*

*Symulacja kosztów dotyczy łazienki o wielkości 3,8 m2.  
Podana kwota zawiera koszt gresów oraz płytek z serii 
Entina, miski WC, przycisku WC, grzejnika, kabiny oraz 
kolumny prysznicowej, odpływu, umywalki oraz baterii 
umywalkowej i mebli Modus. Szczegółowa lista produk-
tów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl. Podany 
koszt jest szacunkowy i nie zawiera kosztów oświetlenia, 
materiałów budowlanych, kosztów wykonania oraz ele-
mentów dekoracyjnych. Aktualna oferta cenowa i produk-
towa znajduje się na obi.pl. Niniejsza wycena ma charakter 
informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego.

Takie połączenia polubi nasza łazienka. Przytul-
ne drewno z metalowymi, czarnymi elementami 
to kwintesencja industrialnego charakteru. Do 
swojego SPA dobierz armaturę i dodatki w wy-
razistej czerni i beżu. Przestrzeń dopełnią płytki 
ścienne imitujące cegłę. W tym miejskim stylu 

można się zakochać. 

Siła czerni

Główne kolory trendu INDUSTRIAL

2

od 599,-szt.

Szafka Modus pod umywalkę  
szer.: 60 cm, 80 cm, country
np. nr OBI 6515100
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Loftowa kabina prysznicowa ze wzorem 
w czarną kratę z powodzeniem zastąpi 
klasyczne rozwiązania. Pięciokątna prze-
strzeń sprzyja kąpielom, a uchylne drzwi 
zapewniają komfort i wygodę. Błyszczą-
ca biała glazura i wzorzysty gres w po-
łączeniu z minimalistycznym grzejnikiem 

tworzą nowoczesną przestrzeń.

Modny loft

W kompozycji użyto:
1. Grzejnik Sparta New antracytowy 599,- szt. nr OBI 2859510 
2.  Kolumna prysznicowa KBS-8160 czarny mat 279,- szt. nr OBI 6414395 
3. Dywanik Paris wym. 50 x 80 cm, różne kolory 34,99 szt. nr OBI 6599211 
4. Bateria umywalkowa wysoka Narva czarna 509,- szt. nr OBI 6537393 
5.  Akcesoria łazienkowe 380 od 26,99 szt. np. nr OBI 6474035
6.  Koszyczki do przechowywania 2 szt., różne kolory 39,99 kpl. nr OBI 6474910 
7.  Umywalka WBA-7160 szer. 51 cm, czarna matowa 399,- szt. nr OBI 66491096 
8. Mozaika hexagon czarna, wym. 28,1 x 32,5 cm 34,99 szt. nr OBI 6596050 

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Opp! 79,99 m2 nr OBI 2582419

Płytki ścienne strukturalne Opp! 99,99 m2 nr OBI 3329935
Gres szkliwiony Alhambra 99,99 m2 nr OBI 6439459

Kabina prysznicowa Pentaxo 1999,- szt. nr OBI 6438683
Grzejnik Strips 336 W, wym. 50 x 80 cm 575,- szt. nr OBI 6476675

Szafka Modus z blatem i szufladą szer. 80 cm, kolor biały 999,- szt. nr OBI 6606628

1

8

3

2

4

5

6

7
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1. Płytki ścienne strukturalne Java 69,99 m2 nr OBI 6291587 2. Dekor Java 64,99 szt. nr OBI 6291579 3. Dekor Crystal 44,99 szt. nr OBI 6008536 
4. Gres szkliwiony Solid white 109,- m2 nr OBI 6542096 5. Gres szkliwiony Linden 39,99 m2 nr OBI 6472591  

6. Płytki ścienne strukturalne Orneka 54,99 m2 nr OBI 3253994 7. Gres półpolerowany Galactic white 94,99 m2 nr OBI 3377827 
8. Gres półpolerowany Prime nero 74,99 m2 nr OBI 3309077

4

5

6

7

8

2

3

1

Magia  
kształtów

Okrągła umywalka, prostokątne płytki, 
klasyczny drabinkowy grzejnik? Kształ-
ty królujące w industrialnych łazien-
kach nigdy nie są oczywiste. Postaw na 
element zaskoczenia – awangardowy 
kształt, naturalny materiał – marmur 
czy nieoczywisty wzór, a Twoja łazienka 

zmieni swoje oblicze.

W aranżacji użyto również: 
Zestaw podtynkowy Nexo Slim z deską wolnoopadającą 949,- szt. nr OBI 3343860
Gres szkliwiony Solid black 109,- m2 nr OBI 6542104 
Meble Moduo

Grzejnik Yuto
dostępne inne kolory
nr OBI 3250040

769,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Umywalka KR570  

czarna matowa, szer. 58 cm  
469,- szt. nr OBI 6497580

509,-szt.

Bateria umywalkowa  
wysoka Narva czarna
nr OBI 6537393

W aranżacji użyto również: 
Bateria umywalkowa Mysport XL  
499,- szt. nr OBI 2926251 
Blat Industrial szary, szer.: 60 cm, 80 cm, 100 cm  
od 119,- szt. nr OBI 6607212

Umywalka WBA-7070  
czarna, śr. 40 cm
nr OBI 6574156

449,-szt.
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539,-szt.
Miska WC-7630
nr OBI 6475073

439,-szt.
Miska WC-7640
nr OBI 6504831

Miska WC Gap Rimless
nr OBI 2948149

899,-szt.

Miska WC-7650 Rimless
deska wolnoopadająca
nr OBI 6626998

899,-szt. Zestaw podtynkowy  
Vigo pneumatyczny
deska wolnoopadająca
nr OBI 6421382

1219,-szt.

W aranżacji użyto: 
Gres szkliwiony Eldrok 89,99 m2 nr OBI 6723415 
Gres szkliwiony drewnopodobny Fabien honey 49,99 m2 nr OBI 3377603

 Bateria umywalkowa WT-450 wysoka, chrom 199,- szt. nr OBI 6403547 
 Umywalka WBA-7130 biała, śr. 39 cm 219,- szt. nr OBI 6475032
 Kabina DUK-4870 Barcelona, wym.: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm od 699,- szt. nr OBI 6504591

Wanna Supero akrylowa szer. 70 cm, dł.: 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm od 368,- szt. nr OBI 5005749 
 Miska WC-7620 bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca 439,- szt. nr OBI 6475065

Kolekcja mebli łazienkowych Stylo

Miski 
bezkołnierzowe 
z deskami 
w komplecie
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Grzejnik Ota  
kolor biały,
wym. 40 x 96 cm 
dostępne inne  
kolory i wymiary
nr OBI 6723258

od 299,-szt.

Grzejnik elektryczny 500 W 
programowalny, wym. 54 x 96 cm
nr OBI 6617526

429,-szt.

599,-szt.

Grzejnik Sparta New 
antracytowy
wym. 40 x 160 cm  
np. nr OBI 2859510

od 759,-szt.

Grzejnik Pop-Star 
antracytowy
wym. 50 x 90 cm,
dostępne inne  
kolory i wymiary
np. nr OBI 2755262

Przez cały rok suszą nasze ręczniki, 
pełniąc funkcję „wieszaka”, a zimą do-
datkowo ogrzewają pomieszczenie, 
uprzyjemniając nam kąpiel. Współcze-
sne grzejniki w niczym nie przypomina-
ją tych z lat naszego dzieciństwa. Miks 
wzorów i kolorów pozwala na dopasowa-
nie „ogrzewacza” do każdego pomiesz-

czenia.

Ciepłe wnętrze

769,-szt.

Grzejnik Yuto czarny matowy
wym. 50 x 90 cm, 
dostępne inne kolory
np. nr OBI 3250040
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W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Majestic 79,99 m2 np. nr OBI 6553044
Gres szkliwiony Majestic rust 64,99 m2 nr OBI 6553069  

 Bateria umywalkowa WT-450 wysoka, chrom 199,- szt. nr OBI 6403547  
Zestaw szafka + umywalka Cheese, szer.: 50 cm, 60 cm, 80 cm od 479,- szt. np. nr OBI 2512226 
Słupek Cheese, kolory: biały, antracyt od 349,- szt. np. nr OBI 6006860

 Lustro SP-7730 śr. 50 cm, różne kolory 149,- szt. np. nr OBI 6480867
Drzwi Ideal przesuwne, kolory: chrom, czarny, szer.: 100 cm, 120 cm, 140 cm od 649,- szt. np. nr OBI 6594964
Zestaw podtynkowy Metis deska wolnoopadająca 779,- szt. nr OBI 6613707 

 Akcesoria łazienkowe 350, różne kolory od 27,99 szt. np. nr OBI 6473920

ZAWSZE MODNY
CLASSIC

Jeśli marzysz o łazience ponadczasowej, eleganckiej i wy-
godnej, postaw na sprawdzone od pokoleń rozwiązania 
stylu Classic. Klasyka, mimo że bezpieczna i, wydawać by 
się mogło, przewidywalna, nigdy nie wychodzi z mody. We 
wnętrzu przeważają wprawdzie proste formy, ale królują-
cy spokój i elegancję możemy przełamać odważniejszy-
mi nowoczesnymi elementami, które nadadzą charakteru 
przestrzeni, np. meble z dekoracyjnymi uchwytami i fre-
zowaniami na frontach, lustro z ozdobną ramą czy srebrne 
dodatki. Nie przesadzajmy jednak z dekoracjami, bo wnę-
trze straci swój urok – w tym wypadku mniej znaczy więcej. 

W klasycznej łazience dominują naturalne materiały w sto-
nowanych barwach takich jak beże, brązy i odcienie niebie-
skiego. Meble często spójne są kolorystycznie z podłogą 
i ścianą. Warto dobrać płytki imitujące drewno lub kamień. 
Oryginalnie wyglądać będzie podłoga lub ściana w stylu  
art-deco lub w szachownicę. Dobry smak, przywiązanie do 

tradycji i harmonia to podstawowe cechy tego stylu.



POSTPRODUKCJA  
W TOKU
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W aranżacji użyto**: 
Płytki ścienne Parma 99,99 m2 np. nr OBI 3376332 

Dekor Parma 59,99 szt. nr OBI 3377488
Gres polerowany Parma 169,- m2 nr OBI 3376365 
 Umywalka WBA-7220 239,- szt. nr OBI 6474985

 Bateria umywalkowa WT-5720 265,- szt. nr OBI 6440994
 Kabina prysznicowa Bari szer. 100 cm 559,- szt. nr OBI 6504815

Miska WC City Oval z deską 759,- szt. nr OBI 2541324 
**Szczegółowa lista produktów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl

Nowoczesne akcenty w stylu Classic? Czemu nie! Wzo-
rzyste kolorowe ściany przywołujące atmosferę lat 70. 
zestawione z nowoczesną formą umywalek i baterii to 
dowód na to, że łazienka z stylu klasycznym potrafi 
zaskoczyć. Ponadczasowy połyskujący beż połączony 
z bielą stworzy ciepłe, przytulne wnętrze. To przykład 
łazienki międzypokoleniowej, która przypadnie do gu-

stu zarówno młodszym, jak i starszym.

Klasyka górą

Grzejnik to obowiązkowy element wyposaże-
nia każdej łazienki. Tradycyjny grzejnik dra-
binkowy w białym kolorze nie tylko ogrzeje 
Twoje pomieszczenie, ale też wysuszy ręczniki.

1

Kolumna prysznicowa składająca się ze słu-
chawki, węża, uchwytu i deszczownicy, to 
kompletny zestaw do kąpieli. W przypadku 
szybkiego prysznica korzystaj ze słuchawki, 
na relaksującą kąpiel polecamy deszczownicę.

2

2

1

Monika, projektantka OBI, 
podpowiada

Kolumna  
prysznicowa  
KBS-8100 chrom
nr OBI 6403604

255,-szt.

Grzejnik Berto  
wym. 50 x 60 cm, biały
np. nr OBI 2859478

od 109,-szt.
W aranżacji  
użyto również: 
Bateria prysznicowa  
DU-5680 225,- szt.  
nr OBI 6446892

Główne kolory trendu CLASSIC
od 459,-szt.

Wanna Blisa prostokątna 
szer. 70 cm, dł.: 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm 
np. nr OBI 6115240

W aranżacji użyto: 
 Bateria wannowa WA-5720 359,- szt. nr OBI 6446868  

Słuchawka prysznicowa Square chrom 26,99 szt. nr OBI 2951713
 Wąż prysznicowy Silver dł. 150 cm BS-9330 43,99 szt. nr OBI 6403661

Koszt łazienki wynosi 11 416,11 zł*

*Symulacja kosztów dotyczy łazienki o wielkości 7,4 m2. 
Podana kwota zawiera koszt płytek z serii Parma, miski 
WC, przycisku WC, grzejnika, kabiny oraz kolumny i baterii 
prysznicowej, odpływu, wanny, baterii wannowej, słu-
chawki oraz węża prysznicowego, umywalki i baterii umy-
walkowej. Szczegółowa lista produktów użytych w aranża-
cji dostępna jest na obi.pl. Podany koszt jest szacunkowy 
i nie zawiera kosztów oświetlenia, materiałów budowla-
nych, kosztów wykonania oraz elementów dekoracyjnych. 
Aktualna oferta cenowa i produktowa znajduje się na obi.pl. 
Niniejsza wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.



25

4

3

1

2

6

7 8

9

5

Wszystko  
w jednym

Kiedy w łazience pojawia się wanna  
z kabiną prysznicową, wojna między 
miłośnikami długich kąpieli i zwolen-
nikami szybkich pryszniców zostaje 
ostatecznie zakończona. Takie roz-
wiązanie cieszy każdego domownika, 
zwłaszcza że pozwala zaoszczędzić 
miejsce. Dopełnieniem staje się prak-
tyczny parawan nawannowy, który 
pozwala cieszyć się zaletami wanny 
i prysznica oraz… suchą podłogą. Od 

dziś nie musisz już wybierać!

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Ferrum 79,99 m2 np. nr OBI 6582886 
Dekor Ferrum 54,99 szt. nr OBI 6582910
Gres szkliwiony Ferrum 84,99 m2 nr OBI 6582928 

 Umywalka WBA-7210 szer. 48 cm 179,- szt. nr OBI 6474977 
 Bateria umywalkowa WT-5500 chrom 199,- szt. np. nr OBI 6446736 

Parawan Cristal 1 wym. 150 x 80 cm 449,- szt. nr OBI 2060994 
Wanna Supero akrylowa szer. 70 cm, dł.: 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm od 368,- szt. np. nr OBI 5005749 

 Kosz Elegant różne kolory 145,- szt. np. nr OBI 6413033

W kompozycji użyto: 
1.  Bateria umywalkowa WT-5391 249,- szt. nr OBI 1299510 
2. Płytki ścienne Metrotiles wym. 10 x 20 cm 64,99 m2 nr OBI 3079274 
3.  Umywalka WBA-7120 219,- szt. nr OBI 6475024 
4.  Akcesoria łazienkowe 350, różne kolory od 27,99 szt. np. nr OBI 6473888 
5. Dywanik łazienkowy Shine wym. 50 x 80 cm, różne kolory 49,99 szt. np. nr OBI 6599450
6.  Akcesoria łazienkowe 310, różne kolory od 29,99 szt. np. nr OBI 6481535  
7. Płytka podłogowa Meranti roble wym. 24 x 95 cm 89,99 m2 nr OBI 6191068 
8. Gres szkliwiony Harton cream wym. 59,8 x 59,8 cm 54,99 m2 nr OBI 6472724 
9. Grzejnik elektryczny programowy 500 W, wym. 96 x 54 cm 379,- szt. nr OBI 6550255
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1. Płytki ścienne Loris 58,99 m2 np. nr OBI 6407100 2. Płytki ścienne Sarda 69,99 m2 np. nr OBI 2299386
3. Gres szkliwiony Marilla sabbia 69,99 m2 nr OBI 6583470 

4. Dekor Loris 15,99 szt. nr OBI 6407126

4

1

1

3

2

Po drugiej  
stronie lustra

W aranżacji użyto również: 
Gres szkliwiony Velvet 99,99 m2 nr OBI 6379960 

 Bateria umywalkowa WT-440 podtynkowa 295,- szt. nr OBI 2868123
 Akcesoria łazienkowe 240, różne kolory od 10,99 szt. np. nr OBI 6473490

539,-szt.

Umywalka WBA-7000  
szer. 74 cm
nr OBI 6505473

Lustro to łazienkowy niezbędnik. Powięk-
sza optycznie przestrzeń, pełni funkcję 
dekoracyjną, a przede wszystkim uła-
twia wykonanie codziennego makijażu, 
zwłaszcza to z wbudowanym podświe-
tleniem LED. To funkcjonalne i energo-
oszczędne rozwiązanie coraz częściej 
stosowane jest w łazienkach obok trady-

cyjnego oświetlenia głównego.

W aranżacji  
użyto również: 
Płytki ścienne  
Onyx 59,99 m2 
np. nr OBI 6701130 

 Kolumna  
prysznicowa Atos 
KBS-8180 chrom  
205,- szt.  
nr OBI 6439913
Bateria  
prysznicowa  
MyFox  
539,- szt.  
nr OBI 2582351

385,-szt.

Lustro Bravo LED 
wym. 60 x 80 cm
nr OBI 3230992

W aranżacji  
użyto również: 

Płytki ścienne  
Ducado 79,99 m2  

np. nr OBI 6393656 
 Bateria  

umywalkowa  
WT-430 podtynkowa  

299,- szt.  
nr OBI 2868115

Umywalka  
WBA-7200  

szer. 49 cm
269,- szt.  

nr OBI 6475081

Kabina  
prysznicowa  
Benoi  
kolory profili:  
czarny i chrom,  
szer.: 80 cm, 90 cm
np. nr OBI 6504732

od 999,-szt.



Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

Zasady i w
arunki sprzedaży: baliv

.eu
/g

ua
ra

nt
ee

LAT
GWARANCJI

29

od 175,-szt.

Bateria umywalkowa  
WT-5391 
• chrom 175,- szt. 
• brąz 249,- szt.
nr OBI 1299478, 1299510

159,-szt.

Bateria umywalkowa  
WT-5420
nr OBI 2838902

129,-szt.

Bateria umywalkowa  
WT-5670 chrom
nr OBI 6440135

179,-szt.

Bateria umywalkowa  
WT-530
nr OBI 6459135

od 235,-szt.

Bateria umywalkowa 
WT-5680
np. nr OBI 6440952

199,-szt.

Bateria umywalkowa  
WT-5500 chrom
nr OBI 6446736

275,-szt.

Bateria umywalkowa 
WT-5250
nr OBI 6415608

419,-szt.

Bateria umywalkowa 
WT-5432  
wysoka, szara  
nr OBI 6414270

255,-szt.

Bateria umywalkowa 
WT-490
wysoka, kaskada
nr OBI 6403562

199,-szt.

Bateria umywalkowa 
WT-450
wysoka, chrom
nr OBI 6403547

575,-szt.

Bateria umywalkowa  
WT-5430  
wysoka, miedź
nr OBI 6414254

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Meteor grey 79,99 m2 np. nr OBI 2808848

Gres szkliwiony Willow brown 89,99 m2 nr OBI 3133840 
 Umywalka WBA-7130 śr. 39 cm 219,- szt. nr OBI 6475032 

 Bateria umywalkowa WT-5430 wysoka, kolor miedź 575,- szt. np. nr OBI 6414254 
 Akcesoria łazienkowe 400 od 25,99 szt. np. nr OBI 6474118 

 Kosz łazienkowy Shiny poj. 3 l, różne kolory 35,99 szt. np. nr OBI 6475933

149,-szt.

Lustro SP-7720  
śr. 50 cm, różne kolory  
nr OBI 6480842
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GEOMETRYCZNY
NORDIC

Proste, niewymuszone aranżacje nie muszą być nudne. 
Wiedzą o tym Skandynawowie, którzy w swoich wnętrzach 
stawiają na proste kształty, naturalne materiały i jasne ko-
lory. Jeśli marzy nam się łazienka w stylu skandynawskim, 
zapomnijmy o przepychu i przeładowaniu przestrzeni dodat-
kami. Minimalizm i brak zdobień przełamujemy ciekawymi 

fakturami materiałów i geometrią. 

Cztery ściany naszego SPA zdominować powinna biel, która 
optycznie powiększy przestrzeń i sprawi, że nawet kameral-
na łazienka zyska na metrażu. Towarzyszą jej niezastąpione 
beże i szarości, a także wyrazista czerń. Naturalne mate-
riały – drewno i kamień podkreślają walory stylu Nordic. 
Drewniane aranżacje ze względu na wilgoć często z powo-
dzeniem zastępowane są materiałami drewnopodobnymi, 
które odwzorowują fakturę tego materiału. Płytki i meble 
w odcieniu ciepłego beżu w połączeniu z bielą sprzyjają re-

laksowi i wyciszeniu. 

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Metrotiles 64,99 m2 nr OBI 3079274
Gres szkliwiony Lumier mix 99,99 m2 nr OBI 6379978 
Gres szkliwiony drewnopodobny Epica sabbia 79,99 m2 nr OBI 6583488
Bateria umywalkowa M Logis-E 269,- szt. np. nr OBI 2926111 
Meble łazienkowe Spek od 399,- szt. np. nr OBI 6514236

Kolumna prysznicowa MyClub 180 1249,- szt. np. nr OBI 2762003  
Drzwi Alexa, kolory: chrom, czarny, szer.: 100 cm, 120 cm od 1199,- szt. np. nr OBI 6593941 
Odpływ liniowy Slim dł. 60 cm 325,- szt. nr OBI 6442602 
Zestaw podtynkowy Caspia, deska wolnoopadająca 1099,- szt. np. nr OBI 2541365



POSTPRODUKCJA  
PO AKCEPTACJI
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Nowoczesne miski bezkołnierzowe ułatwią 
Ci dbanie o czystość i pozwolą zaoszczę-
dzić wodę podczas spłukiwania. Poza tym  
są bardzo estetyczne!

1

Baw się geometrią! Płytki w geometry-
czne wzory wprowadzą do wnętrza 
dynamizm i stworzą kreatywne ściany.

2

1
Adrian, projektant OBI, 
podpowiada

Miska WK WC-7630 
bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca
nr OBI 6475073

539,-szt.

Skandynawski minimalizm, który upodobał sobie 
biel we wnętrzach, nie boi się odważnych wzorów. 
Ręcznie wykonana płytka dekoracyjna doskonale 
odnajdzie się w otoczeniu jasnych mebli, nadając 
niepowtarzalny wygląd aranżacji. Monotonię prze-

łamie kabina z czarnymi matowymi akcentami.

Chłodny minimalizm

499,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8150 czarny mat
nr OBI 6403646

275,-szt.

Bateria umywalkowa Neda czarna
nr OBI 6537443

Główne kolory trendu NORDIC
Kabina Largo lewo- lub prawostronna, kolory: chrom, czarny, 
różne wymiary od 1099,- szt. nr OBI 6513162 
Odpływ liniowy Target Black dł. 50 cm 275,- szt. nr OBI 6471676 

 Kosz łazienkowy Retro poj. 3 l, różne kolory  
49,99 szt. np. nr OBI 6417943 
**Szczegółowa lista produktów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl

W aranżacji użyto**: 
Płytka ścienna Tritone white 6,49 szt. nr OBI 6627707
Gres szkliwiony Nautic black 99,99 m2 nr OBI 6701080
Płytka podłogowa drewnopodobna Quella grigio 42,99 m2 nr OBI 2814804  
Bateria umywalkowa Neda czarna 275,- szt. nr OBI 6537443 
Meble łazienkowe Vera od 399,- szt. nr OBI 6624282 
Lustro Evo w owalnej ramie, kolory: czarny, złoty od 399,- szt. np. nr OBI 6735997

2

Koszt łazienki wynosi 6 759,32 zł*

*Symulacja kosztów dotyczy łazienki o wielkości 5,5 m2. 
Podana kwota zawiera koszt gresu Nautic black, płytek 
Quella grigio, OPP! White i Tritone white, miski WC, przyci-
sku WC, kabiny oraz kolumny prysznicowej, odpływu, ba-
terii umywalkowej i mebli Vera. Szczegółowa lista produk-
tów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl. Podany 
koszt jest szacunkowy i nie zawiera kosztów oświetlenia, 
materiałów budowlanych, kosztów wykonania oraz ele-
mentów dekoracyjnych. Aktualna oferta cenowa i produk-
towa znajduje się na obi.pl. Niniejsza wycena ma charakter 
informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego.
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Trudno oprzeć się naturalnemu urokowi 
drewna. Jest uniwersalne, bezpieczne 
w aranżacjach, a dodatkowo nadaje 
ciepło wnętrzu, przełamując skandy-
nawski estetyczny chłód. Płytki imitują-
ce strukturę drewna doskonale wpisują 

się w założenia stylu Nordic.

Uroki drewna

W kompozycji użyto: 
1. Płytka podłogowa Quella miele wym. 17,5 x 60 cm 42,99 m2 nr OBI 2814796 
2.  Bateria umywalkowa WT-5211, biały mat 295,- szt. nr OBI 6403497 
3.  Szczotka WC ST-6840, kolory: biały, czarny 119 szt. nr OBI 6481949 
4.  Kosz na pranie Elegant, różne kolory 145,- szt. np. nr OBI 6413066 
5.  Bateria umywalkowa WT-5710 złoty szczotkowany 265,- szt. nr OBI 6440986
6.  Akcesoria łazienkowe 470 od 21,99 szt. np. nr OBI 6474084 
7.  Umywalka WBA-7230, szer. 53,5 cm 219,- szt. nr OBI 6474928 
8. Dekor Nubila wym. 30 x 60 cm 54,99 szt. nr OBI 2682532

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Blanca wood modern 69,99 m2 nr OBI 2535557
Płytki ścienne strukturalne Blanca wood modern 89,99 m2 nr OBI 6653588
Dekor Blanca wood modern 49,99 szt. nr OBI 6653596
Mozaika Blanca wood modern 49,99 szt. nr OBI 6653604
Gres szkliwiony Blanca wood modern 89,99 m2 nr OBI 6653612
Wanna Mito dł.: 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm od 299,- szt. np. nr OBI 6206551 

 Umywalka WBA-7220 239,- szt. nr OBI 6474985
 Bateria umywalkowa WT-5420 159,- szt. nr OBI 2838902
 Bateria wannowa WA-5420 179,- szt. nr OBI 2838910
 Lustro łazienkowe SP-7720 różne kolory 149,- szt. np. nr OBI 6480842

5
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1. Płytki ścienne strukturalne Valero 69,99 m2 nr OBI 6567226 2. Gres szkliwiony Fabien honey 49,99 m2 nr OBI 3377603 3. Gres szkliwiony Epica sabbia 
79,99 m2 nr OBI 6583488 4. Gres szkliwiony Askania light grey 84,99 m2 nr OBI 4999074 5. Gres szkliwiony Valencia Lonja 99,99 m2 nr OBI 3499019  
6. Gres szkliwiony Remsen patchwork 39,99 m2 nr OBI 6616254 7. Gres szkliwiony Gryfin white 34,99 m2 nr OBI 3241734 8. Płytki ścienne The Wall 64,99 m2 
nr OBI 6531941 9.  Akcesoria łazienkowe 400 od 25,99 szt. np. nr OBI 6474126

2 4
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Lustro  
z charakterem

Dominujące w większości łazienek pro-
stokątne klasyczne lustra mają od nie-
dawna konkurencję. Serca domowników 
podbijają coraz częściej okrągłe lustra 
zawieszane na skórzanym pasku, pre-
zentujące się dobrze zarówno na płyt-
kach, jak i tapecie. Nie boimy się mie-
szać kształtów – prostokątna umywalka 

idealnie wpisze się w aranżację.

od 839,-szt.

Kabina Perfecto 
kolory: chrom, czarny
nr OBI 6505184 (cena nie obejmuje brodzika)

W aranżacji użyto również: 
 Bateria umywalkowa  

WT-5670 chrom 129,- szt.  
nr OBI 6440135

 Lustro łazienkowe 
Heksagon 249,- szt.  
nr OBI 6595326 

 Akcesoria  
łazienkowe 160, 
różne kolory od 15,99 szt.  
np. nr OBI 6481097

469,-szt.

Umywalka KR860 szer. 51 cm
nr OBI 6497564

Lustro Round śr. 50 cm  
kolory: biały, czarny
np. nr OBI 6437800

149,-szt.

W aranżacji użyto również: 
Gres szkliwiony Grace beige 99,99 m2 nr OBI 6701098 

 Umywalka WB-7330 szer. 81 cm 289,- szt. nr OBI 6505440 
 Bateria umywalkowa Brasco 199,- szt. nr OBI 3343316
 Akcesoria łazienkowe 230 od 10,99 szt. np. nr OBI 6473482 



W aranżacji użyto: 
Płytka ścienna Chevron 38,99 szt. nr OBI 6627624 
Gres szkliwiony drewnopodobny Sagano almond 99,99 m2 nr OBI 2927697

 Bateria umywalkowa WT-530 179,- szt. nr OBI 6459135 
Meble łazienkowe Spectra, kolory: biały, country od 409,- szt. np. nr OBI 3260809 

 Lustro łazienkowe SP-7730 drewno 149,- szt. nr OBI 6480867  
Zestaw podtynkowy Solido Bau, deska wolnoopadająca 929,- szt. nr OBI 6386973
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Praktyczne  
moduły

Zestawiaj, przestawiaj, dostawiaj, bo me- 
ble modułowe dają Ci taką możliwość.  
Z poszczególnych modułów możesz 
stworzyć niepowtarzalne wnętrze. A jeśli 
Ci się znudzą, zaaranżujesz przestrzeń 
na nowo albo całkowicie ją zmienisz. 
Świetnie sprawdzą się w nieustawnych 
pomieszczeniach, pełnych wnęk czy 
skosów. Osobno kupujesz każdy moduł 
w zależności od potrzeb i urządzasz 

swoje SPA. 

od 479,-szt.

Meble łazienkowe Cheese 
kolory: biały, antracyt, czarny
•  szafka z umywalką  

od 479,- szt.
•  słupek  

od 349,- szt.
np. nr OBI 2512226

Lustro Fabian
różne wymiary
od 529,- szt.
np. nr OBI 3228855

Meble łazienkowe Spek
•  szafka pod umywalkę  

od 399,- szt.
• umywalka od 229,- szt.
• słupek 599,- szt.
• półsłupek 459,- szt.
np. nr OBI 6514236

od 399,-szt.

Meble łazienkowe Stella
kolory: biały, antracyt 
• szafka z umywalką od 499,- szt. 
• słupek 599,- szt. 
• stelaż z półką od 359,- szt. 
• lustro od 169,- szt. 
np. nr OBI 6743850

od 499,-szt.
Meble łazienkowe Moduo
kolory: biały, szary
• szafka z umywalką od 299,- szt. 
• szafka pod blat od 459,- szt. 
• blat od 149,- szt.
• słupek 619,- szt.
• szafka lustrzana od 319,- szt. 
• szafka wisząca od 289,- szt.
np. nr OBI 3342748

od 299,-szt.
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KOJĄCY
NATURAL

Przeniesienie elementów natury do wnętrz zdobywa co-
raz większe grono zwolenników. Łazienka, gdzie pierwsze 
skrzypce gra żywioł wody, nadaje się do tego idealnie. Połą-
czenie wody, zieleni i drewna stworzy iście dziką przestrzeń.

Łazienka w stylu Natural czerpie garściami z palety kolorów 
ziemi i oryginalnych faktur naturalnych materiałów. Dbałość 
o środowisko jest tu na pierwszym miejscu – stawiamy na 
materiały pochodzące prosto z natury. Faktury drewna czy 
kamienia odwzorowane są w ceramice, gresach czy pane-
lach podłogowych. Dekoracje stanowią rośliny i elementy 
botaniczne nawiązujące do przyrody. Ciepłe barwy – beże, 
brązy, kremy, zielenie działają uspokajająco i sprzyjają re-
laksowi. W końcu do czego służy nasze domowe SPA! Za-
dbajmy o odpowiednie oświetlenie dające ciepłe nastrojowe 
światło, które dopełni harmonijną całość. Wieczorami moż-

na pokusić się o kąpiel przy świecach. 

W aranżacji użyto: 
Gres szkliwiony Silano 109,- m2 nr OBI 6399083
Gres szkliwiony drewnopodobny Willow brown 89,99 m2 nr OBI 3133840  

 Umywalka WBA-7040 śr. 43,6 cm, marmur 399,- szt. nr OBI 6531859
 Bateria umywalkowa WT-490 wysoka, kaskada 255,- szt. nr OBI 6403562

Lustro Round śr. 50 cm, kolory: biały, czarny 149,- szt. np. nr OBI 6437800
 Kolumna prysznicowa Slim KBS-8120 499,- szt. nr OBI 6403653
 Kabina Bari szkło 8 mm, szer.: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm od 499,- szt. np. nr OBI 6504799 

Odpływ liniowy Duo dł. 50 cm 285,- szt. nr OBI 3174232 
Miska WC Gap Rimless wisząca z deską 899,- szt. nr OBI 2948149



Główne kolory trendu NATURAL
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W aranżacji użyto**: 
Gres szkliwiony drewnopodobny Sagano noce 99,99 m2 nr OBI 3242351
Gres szkliwiony River ink 139,- m2 nr OBI 6515209
Listwa ze stali nierdzewnej czarna dł. 244 cm 125,- szt. nr OBI 3220316  

 Umywalka WBA-7070 śr. 40 cm 449,- szt. nr OBI 6574156 
 Bateria umywalkowa WT-430 podtynkowa 299,- szt. nr OBI 2868115 
 Lustro ścienne Round śr. 78 cm 299,- szt. nr OBI 6617864  
 Zestaw podtynkowy KBS-8240 z deszczownicą 459,- kpl. nr OBI 6446702 
 Kabina Bari szkło 8 mm, szer.: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm od 499,- szt. np. nr OBI 6504799 

Odpływ liniowy Best Drain dł. 60 cm 255,- szt. nr OBI 6702849 
 Akcesoria łazienkowe 400 od 25,99 szt. np. nr OBI 647412 

**Szczegółowa lista produktów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl

Zestaw podtynkowy KBS-8240 
z deszczownicą
nr OBI 6446702

459,-kpl.

Zestaw podtynkowy Torino 
deska wolnoopadająca
nr OBI 2796894

849,-szt.

79,99 szt.

Koszyk łazienkowy DK2-4510 chrom 2 półki 
nr OBI 6525075

Monika, projektantka OBI, 
podpowiada
Baterie podtynkowe prysznicowe pozwolą 
zaoszczędzić miejsce w kabinie, zwięk-
szając komfort kąpieli.

1

Akcesoria do kąpieli powinny zawsze znaj-
dować się w zasięgu ręki. Dobrym rozwią-
zaniem będzie półeczka zamontowana 
w kabinie prysznicowej.

2

1

2

Motyw kamienia na ścianach to trend wpisu-
jący się w łazienkę w stylu Natural. Jego nie-
regularne wzory sprawią, że każda płytka bę-
dzie niepowtarzalna. Odcienie brązu i żółtego 
ocieplą wnętrze, a dodatek w postaci drewna 
podkreśli naturalny charakter Twojego domo-

wego SPA.

Kamienne dekoracje

Koszt łazienki wynosi 6 855,79 zł*

*Symulacja kosztów dotyczy łazienki o wielkości 5,7 m2. 
Podana kwota zawiera koszt gresu River ink mat, gresu 
Sagano noce, zestawu podtynkowego, kabiny oraz zesta-
wu prysznicowego, odpływu, umywalki i baterii umywal-
kowej. Szczegółowa lista produktów użytych w aranżacji 
dostępna jest na obi.pl. Podany koszt jest szacunkowy 
i nie zawiera kosztów oświetlenia, materiałów budowla-
nych, kosztów wykonania oraz elementów dekoracyjnych. 
Aktualna oferta cenowa i produktowa znajduje się na obi.pl. 
Niniejsza wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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W kompozycji użyto: 
1. Oprawa natynkowa Tuba wys. 15 cm, śr. 6,8 cm drewno/szara 99,99 szt. nr OBI 6744023 
2. Dekor Elba wym. 29,8 x 59,8 cm 74,99 szt. nr OBI 2845675
3. Płytki ścienne Terra grey wym. 25 x 75 cm 59,99 m2 nr OBI 6073258 
4. Gres szkliwiony Timber szary wym. 15,5 x 62 cm 58,99 m2 nr OBI 6387542 
5. Gres szkliwiony Corso wym. 60 x 60 cm 54,99 m2 nr OBI 6573430 
6.  Bateria umywalkowa WT-490 255,- szt. nr OBI 6403562
7.  Umywalka WBA-7040 śr. 40 cm, marmur 399,- szt. nr OBI 6531859 
8. Gres szkliwiony Mohiko grys wym. 59,7 x 59,7 cm 56,99 m2 nr OBI 6557771 
9.  Akcesoria łazienkowe 140, różne kolory od 8,99 szt. np. nr OBI 6474845  
10.  Akcesoria łazienkowe 300 od 17,99 szt. np. nr OBI 6475214

9

9
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Wprowadź elementy natury do swojej 
łazienki i poczuj się jak w rajskim SPA. 
Gres imitujący kamień to prawdziwy hit, 
dzięki któremu Twoje wnętrze nabierze 
szlachetności i elegancji. Nie musisz się 
ograniczać! Zastosowany na ścianach 
i podłogach świetnie sprawdzi się rów-
nież jako blat pod umywalkę. Naturalne 
kolory ziemi – beże, brązy, szarości 
i delikatne kremy idealnie podkreślą 

aranżację w stylu Natural.

Odcienie  
natury

W aranżacji użyto: 
Gres polerowany Calacata gold 119,- m2 nr OBI 6574776 

Lustro SM koło, szlif, śr. 60 cm 83,99 szt. nr OBI 3201787
Grzejnik Berto wym. 50 x 120 cm 315,- szt. nr OBI 5437074
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Naturalne  
piękno

Łazienka inspirowana naturą i przyrodą 
to miejsce sprzyjające relaksowi i wy-
ciszeniu. W końcu wypoczynek wśród 
roślin zawsze się udaje. Soczysta zie-
leń doskonale wpisuje się w przestrzeń 
pełną naturalnych akcentów – płytek 
ze wzorem kwiatów, strukturą kamienia 
czy drewna. Kąpiel w takim otoczeniu to 

prawdziwa przyjemność.

W aranżacji użyto również: 
Zestaw podtynkowy Caspia

deska wolnoopadająca  
1099,- szt. nr OBI 2541365

Szafka Palma z umywalką  
nr OBI 6704167 (cena nie zawiera baterii)

329,-szt.

W aranżacji  
użyto również: 
Gres szkliwiony  
Tribeca 69,99 m2  
nr OBI 3699436

W aranżacji użyto również: 
Blat Mila ze stelażem 599,- szt. nr OBI 6770986 

 Bateria umywalkowa WT-5431 419,- szt. nr OBI 6414262

Grzejnik Ota  
czarny matowy
wym. 40 x 96 cm
nr OBI 6723241

299,-szt.

Umywalka nablatowa kamienna
nr OBI 6746382

499,-szt.

1. Płytki ścienne Constantine 74,99 m2 np. nr OBI 6440838 2. Gres szkliwiony Alcantara 74,99 m2 nr OBI 3153145  
3. Gres szkliwiony Gryfin beige 34,99 m2 nr OBI 3241742 4. Mozaika gresowa Timber 42,99 szt. nr OBI 2660561  

5. Dekor gresowy Strelicja 149,- szt. nr OBI 6575658

5

1

2

3

4



W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Sakura white 109,- m2 nr OBI 6653497
Płytki ścienne Sakura diamond red 149,- m2 nr OBI 6653539 
Gres szkliwiony drewnopodobny Trevi almond 64,99 m2 nr OBI 3375433

 Bateria umywalkowa WT-5200 229,- szt. nr OBI 6403463 
Szafka z umywalką Cheese szer.: 50 cm, 60 cm, 80 cm, kolory: biały, antracyt, czarny  
od 479,- kpl. np. nr OBI 2512226 
Lustro Ring 3 okrągłe, śr. 70 cm, czarna lub biała rama 249,- szt. np. nr OBI 6504237 
Wanna Supero prostokątna dł.: 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm od 368,- szt. np. nr OBI 5005749

 Bateria wannowa WA-5200 229,- szt. nr OBI 6403505
 Akcesoria łazienkowe 340, kolory: czarny, czarno-złoty od 29,99 szt. np. nr OBI 6473722 
 Kosz łazienkowy Retro poj. 3 l, różne kolory 49,99 szt. np. nr OBI 6417943 

Grzejnik Strips czarny matowy, wym. 50 x 80 cm 575,- szt. nr OBI 6476675

W aranżacji użyto również: 
Gres szkliwiony Grisson grey 69,99 m2 nr OBI 6583058
Płytka podłogowa drewnopodobna Quella miele 42,99 m2 nr OBI 2814796 

 Umywalka WBA-7130 biała, śr. 39 cm 219,- szt. nr OBI 6475032

49

od 299,-szt.

Meble łazienkowe Moduo
kolory: biały, szary
• szafka z umywalką od 299,- szt. 
• szafka pod blat od 459,- szt. 
• blat od 149,- szt.
• słupek 619,- szt.
• szafka lustrzana od 319,- szt. 
• szafka wisząca od 289,- szt.
np. nr OBI 3342748
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od 699,-szt.

Kabina DUK-4870 
Barcelona
wym.: 80 x 80 cm,  
90 x 90 cm
np. nr OBI 6504591

od 999,-szt.

Kabina DUK-4830  
Benoi
kolory: czarny, chrom,
wym.: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm
np. nr OBI 6504732

od 649,-szt.

Kabina DUK-4880  
Malaga
wym.: 80 x 80 cm, 
90 x 90 cm
np. nr OBI 6504674

od 959,-szt.

Drzwi Largo
kolory: czarny,  
chrom,
szer.: 90 cm,  
100 cm
np. nr OBI  
6551683

Kabina DUK-4842 Perfecto
kolory: czarny, chrom,
wym.: 80 x 80 cm, 
90 x 90 cm
np. nr OBI 6505184
(cena nie obejmuje  
brodzika)

od 839,-szt.

W aranżacji użyto: 
Płytki ścienne Floris 54,99 m2 np. nr OBI 6653430 
Dekor Floris 2-elem. 69,99 kpl. nr OBI 6653455 

 Kolumna prysznicowa KBS-8120 479,- szt. nr OBI 6403653
Kabina Madrid wym.: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm od 739,- szt. np. nr OBI 2480267 
Odpływ liniowy Duo dł. 60 cm 305,- szt. nr OBI 3174240 
Zestaw podtynkowy Vigo, pneumatyk, deska wolnoopadająca slim 1219,- szt. np. nr OBI 6421382 

 Kosz łazienkowy Shiny poj. 3 l, różne kolory 35,99 szt. np. nr OBI 6475933
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W aranżacji użyto: 
Gres szkliwiony Morella 119,- m2 nr OBI 6515241 

Fornir kamienny Silver shine wym. 60 x 120 cm 99,99 szt. nr OBI 6515340
Umywalka nablatowa Royal Gold wym. 61,5 x 15 x 37 cm 399,- szt. nr OBI 6744544

Kabina Fargo L Gold wym. 90 x 90 cm 1759,- szt. nr OBI 6719785
Wanna wolnostojąca Easy Bath dł.: 150 cm, 170 cm (dostępna na zamówienie) od 3799,- szt. nr OBI 6718514

Lustro SM koło, szlif, śr. 60 cm 83,99 szt. nr OBI 3201787
Lampa wisząca Sol chrom transparentna, IP20, 1 x 60 W, E27 349,- szt. nr OBI 6573570

Błysk i elegancja – tak można podsumować styl Glamour. 
Wnętrze od pierwszych kroków uwodzi swoim blaskiem  
i przyciąga spojrzenia. Rustykalne płytki z naturalnego ka-
mienia lub stylowy gres z oryginalną fakturą znakomicie 
współgrają z dodatkami w stylu Gla mour – posrebrzane  
i pozłacane motywy pojawiają się na mydelniczkach, kra-
nach, grzejnikach czy oprawach oświe tleniowych. Wysokiej 
jakości materiały są tu elementem obowiązkowym. Meble  
o oryginalnych formach nie powinny dominować, ale być 

uzupełnieniem tych klasycznych.

Przy dekoracyjnej glazurze sprawdzą się jednolite meble, 
często z połyskiem. Klasy dodają płytki z przestrzenną fak-
turą. Starannie dobrane oświetlenie pełni nie tylko funkcję 
praktyczną, ale też dekoracyjną. Nie przesadzajmy jednak  
z ozdobami. Urządzając łazienkę Glamour, należy zachować 
umiar – całość nie może przytłaczać, lecz stanowić obiekt 

miły dla oka.

ELEGANCKI
GLAMOUR



POSTPRODUKCJA  
PO AKCEPTACJI
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W aranżacji użyto**: 
Gres polerowany Malivi white, wym. 60 x 120 cm 129,- m2 nr OBI 6741094 
Gres polerowany Malivi black, wym. 60 x 60 cm 99,99 m2 nr OBI 2849875
Gres szkliwiony Classic wood 99,99 m2 nr OBI 6515266  

 Bateria umywalkowa WT-5240 189,- szt. nr OBI 6403570
Szafka pod blat Moduo, kolory: biały, szary od 459,- szt. np. nr OBI 3342904 
**Szczegółowa lista produktów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.pl

2749,-szt.

Wanna Serena  
konglomerat
wym. 150 x 73 cm
nr OBI 3302304

Duże przestrzenie bez dwóch zdań dają duże 
możliwości aranżacyjne. Przy większym metrażu 
skromną łazienkę możesz zamienić w salon ką-
pielowy z prawdziwego zdarzenia. Tu znajdzie się 
miejsce zarówno dla wygodnej wanny, jak i ka-
biny prysznicowej. Wnękę na kabinę możesz wy-
eksponować, decydując się na inny kolor płytek 

niż dominujący w łazience.

Salon kąpielowy

Umywalka WBA-7290 szer. 65 cm
nr OBI 6505465

229,-szt.

Nieodłącznym towarzyszem wanny wolnosto-
jącej jest coraz popularniejsza bateria podło-
gowa. Elegancka i stylowa, doda szyku Twojej 
łazience i zapewni jej luksusowy wygląd.

1

Chromowana kolumna prysznicowa  
w stylu retro będzie dobrze kontrastować  
z błyszczącymi czarnymi ścianami. 

2

Adrian, projektant OBI, 
podpowiada

Główne kolory trendu GLAMOUR

1049,-szt.

Bateria wannowa  
Fiesta wolnostojąca 
nr OBI 6526032

2

Kolumna prysznicowa  
KBS-8140
nr OBI 6403752

999,-szt.

1

Koszt łazienki wynosi 15 177,72 zł*

*Symulacja kosztów dotyczy łazienki o wielkości 9,6 m2. 
Podana kwota zawiera koszt gresów z serii Malivi, gresu 
Classic wood almond. Miski WC, przycisku WC, kolumny 
prysznicowej, odpływu, wanny, baterii wannowej, umy-
walki, baterii umywalkowej i mebli Moduo. Szczegółowa 
lista produktów użytych w aranżacji dostępna jest na obi.
pl. Podany koszt jest szacunkowy i nie zawiera kosztów 
oświetlenia, materiałów budowlanych, kosztów wykona-
nia oraz elementów dekoracyjnych. Aktualna oferta ceno-
wa i produktowa znajduje się na obi.pl. Niniejsza wycena 
ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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W aranżacji użyto: 
Płytka ścienna Carat 5,99 szt. nr OBI 6627657
Płytka ścienna Carat złota kostka 2,79 szt. nr OBI 6627665 
Umywalka nablatowa Sofia biało-złota śr. 40 cm 269,- szt. nr OBI 6708952

 Bateria umywalkowa WT-5211 biały mat 295,- szt. nr OBI 6403497
Wanna Supero akrylowa szer. 70 cm, dł.: 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm od 368,- szt. np. nr OBI 5005749 

 Bateria wannowa WA-5210 biały mat 239,- szt. nr OBI 6403513 
Lustro Evo w owalnej ramie złote 479,- szt. nr OBI 673600 

 Akcesoria łazienkowe 130, ananas od 20,99 szt. np. nr OBI 6475750

W kompozycji użyto: 
1.  Akcesoria łazienkowe 130, ananas od 20,99 szt. np. nr OBI 6475750
2. Kosz złoty poj. 5 l 59,99 szt. nr OBI 6476006 
3. Dywanik łazienkowy Paris wym. 50 x 80 cm, beżowy 34,99 szt. nr OBI 6599179 
4. Mozaika Dinox gold wym. 30,5 x 30,5 cm 69,99 szt. nr OBI 6744593 
5. Bateria umywalkowa Lugano Gold 259,- szt. nr OBI 6770143 
6. Gres półpolerowany Skyfall wym. 60 x 120 cm 139,- m2 nr OBI 6747570
7. Umywalka nablatowa Sofia biało-złota, szer. 40 cm 269,- szt. nr OBI 6708952 
8. Stojak na biżuterię złoty 49,99 szt. nr OBI 6475925
9. Gres polerowany Verona gold wym. 60 x 60 cm 74,99 m2 nr OBI 6647176
10. Płytka ścienna Arabesco white wym. 13,1 x 15,8 cm 8,99 szt. nr OBI 6627582

Nie wyobrażamy sobie stylu Glamour bez 
złota. Błyszczące łazienkowe akcesoria 
– kubki, mydelniczki dozowniki na my-
dło czy ramki luster, nie tylko przełamu-
ją nudę, ale przede wszystkim wnoszą 
do wnętrz elegancję. Odpowiednie uży-
cie złota dodaje blasku, ciepła i zawsze 
wygląda stylowo. Dobrze komponuje się 
zarówno z ciemnymi szarościami, jak  
i szlachetną delikatną bielą, przełamu-

jąc klasyczne barwy wnętrza.

W blasku 
złota
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100% glamour
Elegancka, nowoczesna łazienka aż pro-
si się o ciekawe wzory dekoracyjne. Ścia-
ny i podłogi z płytek imitujących kamień 
nadadzą jej szlachetności, doskonale 
wpisując się w styl Glamour. Klasyczne 
beże, szarości i biele sprzyjają wycisze-

niu i relaksowi po ciężkim dniu.

W aranżacji użyto również: 
Umywalka Sofia ceramiczna czarna 285,- szt. nr OBI 6386882

W aranżacji użyto również:  
Meble łazienkowe Stella, kolory: biały, antracyt 
• szafka z umywalką od 499,- szt. • słupek 599,- szt. • lustro od 169,- szt. np. nr OBI 6743850 
Gres półpolerowany Remos 149,- m2 nr OBI 6771455 

 Kolumna prysznicowa KBS-8120 479,- szt. nr OBI 6403653

1599,-szt.

Kabina Tulip
lewo- lub prawostronna
np. nr OBI 3313277

1. Mozaika Vienna 61,99 szt. nr OBI 2845733 2. Gres szkliwiony Graniti 84,99 m2 nr OBI 6582977 3. Dekor Meteor grey 71,99 szt. nr OBI 2808897  
4. Płytki ścienne Graniti 99,99 m2 nr OBI 6582936 5. Dekor Vienna 59,99 szt. nr OBI 2845725 6. Mozaika Graniti 49,99 szt. nr OBI 6582969

7. Dekor Graniti 64,99 szt. nr OBI 6582951

399,-szt.

Kolumna  
prysznicowa  
Noa KBS-8110
nr OBI 6403638

Bateria umywalkowa  
WT-5430 wysoka,  
kolor miedź
nr OBI 6414254

575,-szt.

1
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W aranżacji użyto również: 
Płytki ścienne Scarlet triangle 149,- m2 np. nr OBI 6611768
Dekor Scarlet triangle copper 9,99 szt. nr OBI 6611784 

 Bateria umywalkowa WT-5250 275,- szt. nr OBI 6415608
 Akcesoria łazienkowe 310, różne kolory od 29,99 szt. nr OBI 6481501 

Lustro ścienne Exotic Jungle metal złote, śr. 40 cm 89,99 szt. nr OBI 6515969

449,-szt.
Umywalka WBA-7150  
szer. 40 cm
nr OBI 6481345

329,-szt.
Umywalka WBA-7270  
śr. 43 cm
nr OBI 6474969

629,-szt.

Umywalka WB-7300 szer. 121 cm, podwójna
nr OBI 6505507

329,-szt.

Umywalka WBA-7140  
mat, śr. 39 cm
nr OBI 6475040

299,-szt.

Umywalka WBA-7100 szer. 42 cm
nr OBI 6473367

159,-szt.

Umywalka WBA-7180  
śr. 46 cm
nr OBI 6475008

W aranżacji  
użyto również: 

 Lustro  
łazienkowe Heksagon  
249,- szt.  
nr OBI 6595326
Wspornik pod blat  
139,- szt.  
nr OBI 6765549
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205,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8180 chrom
nr OBI 6439913

255,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8100 chrom
nr OBI 6403604

279,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8160 czarny mat
nr OBI 6414395

259,-szt.

Kolumna prysznicowa  
Rosa
nr OBI 2530756

Kolumna prysznicowa
nr OBI 6459176

79,99 szt.

459,-szt.

Zestaw podtynkowy  
KBS-8240
nr OBI 6446702

699,-szt.

Kolumna prysznicowa 
Luna
nr OBI 1199793

479,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8120
nr OBI 6403653

649,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8190 inox
nr OBI 6459218

499,-szt.

Kolumna prysznicowa  
KBS-8150 czarny mat
nr OBI 6403646

159,-szt.

Umywalka WBA-7180  
śr. 46 cm
nr OBI 6475008

W aranżacji użyto również: 
Gres polerowany Atlanta carrara 119,- m2 nr OBI 6631055 

 Bateria umywalkowa WT-5710 złoty szczotkowany 265,- szt. nr OBI 6440986 
Drzwi do kabiny prysznicowej Largo lewe, chrom, wym. 90 x 195 cm od 959,- szt. nr OBI 6593891
Zestaw prysznicowy z baterią Jack Gold i wylewką 789,- szt. nr OBI 6747406 
Odpływ liniowy Slim dł. 60 cm 325,- szt. nr OBI 6442602
Kinkiet Barsum złoty, IP20, 1 x 40 W, E14 94,99 szt. nr OBI 6590988 
Lustro Evo w owalnej ramie złote 479,- szt. nr OBI 673600
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W aranżacji użyto: 
1. Akcesoria 400 od 25,99 szt.  
np. nr OBI 6474118  
2. Akcesoria 140 od 19,99 szt.  
np. nr OBI 6474688  
3. Akcesoria 330 od 30,99 szt.  
np. nr OBI 6473672 

4. Akcesoria 350 od 27,99 szt.  
np. nr OBI 6473912 
5. Akcesoria 170 od 14,99 szt.  
np. nr OBI 6481238 
6. Akcesoria 430 od 27,99 szt.  
np. nr OBI 647564

Akcesoria Baliv w kolorze czystej bieli 
z akcentem bambusowego drewna to 
dodatek, który sprawdzi się w minimali-
stycznych wnętrzach. Drewno doda przy-
tulności, a jasne kolory ożywią łazienkę. 
Dzięki nim Twoja strefa relaksu nabierze 

eleganckiego charakteru.

Przytulne  
SPA

W aranżacji użyto: 
1. Baliv dozownik 340 do mydła czarny/czarno-złoty 44,99 szt. np. nr OBI 6473789  
2. Kubek łazienkowy 340 czarno-złoty 40,99 szt. nr OBI 6473755  
3. Kubek łazienkowy 340 czarno-złoty podwójny 46,99 szt. nr OBI 6473763  
4. Lusterko kosmetyczne czarne 51,99 szt. nr OBI 6520787 

Głęboka czerń to propozycja dla 
miłośników mocnych kolorów, które 
nadają wnętrzu elegancję i tajem-
niczość. Jej uniwersalny charakter 
pozwala na kompozycje niemal ze 
wszystkimi kolorami. W łazience 
loftowej podkreśli piękno drewna czy 
betonu, w wydaniu Glamour stworzy 
duet idealny ze złotem. W klasycz-
nym SPA czarne dodatki przełamią 
tradycyjną biel czy beż, dodając 

wnętrzu nowoczesności.

Elegancka  
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W aranżacji użyto: 
1. Lusterko kosmetyczne 340 61,99 szt. nr OBI 6475834  
2. Akcesoria 180 od 31,99 szt. np. nr OBI 6481667  
3. Akcesoria 160 od 15,99 szt. np. nr OBI 6481147  
4. Akcesoria 360 od 25,99 szt. np. nr OBI 6475412

W aranżacji użyto: 
1. Akcesoria 180, różne kolory od 31,99 szt. np. nr OBI 6481576  
2. Akcesoria 310, różne kolory od 29,99 szt. np. nr OBI 6481535 
3. Akcesoria Pineapple od 19,99 szt. np. nr OBI 3129962

W aranżacji użyto: 
1. Akcesoria 140 od 19,99 szt. np. nr OBI 6474720  
2. Akcesoria 280 od 19,99 szt. np. nr OBI 6473607  
3. Lusterko kosmetyczne srebrne 43,99 szt. nr OBI 6476022  
4. Akcesoria 270 od 19,99 szt. np. nr OBI 6473573 

Łazienka nie musi być nudna! Dodatki w klasycznej czerni, 
beżach czy szarościach z powodzeniem możesz zastąpić 
kolorowymi akcesoriami. Dozowniki czy mydelniczki w stylu 
Glamour całkowicie odmienią jej design i ożywią wnętrze. 
Najlepiej sprawdzą się otoczeniu bieli czy szarości, tworząc 

oryginalny kontrast.

Gra kolorów
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TEN KATALOG 
WYDRUKOWANY JEST
NA CERTYFIKOWANYM 
PAPIERZE. 
Certyfikat FSC® to gwarancja, że produkt nie 
został wyprodukowany kosztem lasu, zwie-
rząt, roślin czy ludzi, których byt od niego 
zależy. Potwierdza, że dany las jest gospo-
darowany w sposób odpowiedzialny, korzyst-
ny dla lokalnej społeczności, ze szczególną 
dbałością o naturalny ekosystem.

W OBI DBAMY 
O NATURĘ I JEJ
ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
#RazemDlaNatury

SADZENIE LASÓW 
TO NAJPROSTSZA 

FORMA POZYTYWNEGO 
I TWÓRCZEGO 

DZIAŁANIA, KTÓRE 
OGRANICZA SKALĘ 

ZMIAN KLIMATYCZNYCH. 

Wspieramy fundację Las Na Zawsze, z którą w 2021 roku 
posadzimy 6 bioróżnorodnych lasów w Polsce. Dotych-
czas powstało 2,77 ha lasów, wykorzystując 3600 sadzo-
nek rodzimych gatunków drzew i krzewów. W 2021 roku 
OBI zobowiązało się do założenia 6 Lasów na Zawsze  
w 6 regionach Polski. Kolejne 3 Lasy Na Zawsze OBI po-
wstaną jesienią.

Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność od 25.05 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub 
do wycofania produktu ze sprzedaży. Część artykułów jest dostępna wyłącznie w wybranych sklepach OBI lub na 
zamówienie Klienta. Przed wizytą w markecie upewnij się, że produkt jest dostępny w Twojej lokalizacji. Szczegółowe 
informacje o dostępności produktów znajdują się również na stronie www.obi.pl. OBI zastrzega sobie prawo do 
zmiany cen. Zdjęcia artykułów mają charakter wyłącznie poglądowy. Niektóre elementy dekoracji lub aranżacji 
nie stanowią oferty handlowej OBI. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Adresy, numery telefonów i godziny otwarcia marketów OBI znajdują się na obi.pl.
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Dobrze doświetlona łazienka to podstawa codzien-
nych zabiegów pielęgnacyjnych. Oświetlenie w po-
mieszczeniu, gdzie nietrudno o wilgoć, parę wodną 
czy zachlapania, musi być także bezpieczne. Przy 
zakupie zwróć uwagę na stopień szczelności (IP), 
który zmienia się w zależności od bliskości urzą-
dzeń sanitarnych. O szczegóły zapytaj naszych pra-

cowników.

Projekt: oświetlenie

Oprawa natynkowa  
ruchoma Nixa
IP20, 1 x GU10,  
np. nr OBI 6595383  
(dostępne różne kolory)

65,99 szt.

Taśmy LED doświetlą wszystkie ciemne zaka-
marki, meble czy podwieszane sufity, nadając 
łazience przytulny klimat i nowoczesny charak-
ter. Sprawdzą się tam, gdzie montaż klasycz-
nych źródeł światła jest niemożliwy.

1

Kinkiety stworzą ciepły i przytulny klimat  
w Twojej łazience. Jako uzupełnienie głównego 
oświetlenia, podkreślą daną część łazienki,  
a te przymocowane nad lustrem ułatwią  
codzienną pielęgnację twarzy  
i wykonywanie makijażu.

2

Monika, projektantka OBI, 
podpowiada

275,-szt.

Plafon LED Desert śr. 48 cm  
IP20, 36 W, 2160 lm, 2700 K-6500 K
nr OBI 6396055

Listwa Harmony LED
IP20, 2 x 3 W, 420 lm, 3000 K
nr OBI 6467518

249,-szt.

266,99 szt.

Kinkiet pojedynczy  
Celtic IP44, E14 
nr OBI 5627237

42,99 szt.

Taśma LED
dł. 5 m, IP65, 10 W, 4500 K
nr OBI 6567770  
(dostępne taśmy  
o różnych mocach 
i barwach światła)
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