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Nádobí Grande

www.oriondomacipotreby.cz

• masivní nádobí
• nepřilnavý povrch 
      PFLUON GRANIT
• prvotřídní kvalita
• dlouhá životnost



110276 Sada 3 hrnců + odnímatelná rukojeť 
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110275 Sada 2 pánví + odnímatelná rukojeť 

Nádobí Grande Combi
s odnímatelnou rukojetí

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a s profilovaným dnem, plast, kov, silikon. 
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na sporákDíky odnímatelné rukojeti 
lze nádobí Grande Combi 
vložit do trouby, přenést 
jej bez chňapek na stůl, 

lépe se vejde do ledničky i myčky        
a ušetříte místo i v kuchyňské 
skříňce či zásuvce. 

do trouby

na stůl

do chladničky

do myčky

do zásuvky

112984 Pánev pr. 24 cm

Nádobí GRANDE Combi s velmi kvalitním nepřilnavým povrchem PFLUON      
GRANIT a odnímatelnou rukojetí potěší všechny kuchaře a kuchařky. 
Můžete v něm vařit, smažit, dusit, opékat a zapékat s minimální potřebou tuku. 
Připravovaný pokrm se nepřipéká, lze jej na sporáku připravit a pak vložit bez 
rukojeti do trouby.

zamknuto

pootočte 
do pozice
odemknuto

stiskněte 
tlačítko
„PRESS“

rukojeť je
připravena
k připevnění

112986 Pánev pr. 28 cm

112985 Pánev WOK pr. 26 cm

181719 Rukojeť 
k nádobí Grande Combi

Víčko 
151392  pr. 16 cm
151393  pr. 18 cm
151394  pr. 20 cm
Materiál: plast.

BEZ
RUKOJETI

BEZ
RUKOJETI



POKLICE
MAX. DO 200 °C
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Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a s profilovaným dnem, sklo, nerez, plast. 

Hrnec s poklicí 
113134 pr. 16 cm
113099  pr. 20 cm
113100  pr. 24 cm
113125 pr. 28 cm
113155 pr. 32 cm

Kastrol s poklicí
113112  pr. 24 cm
113113  pr. 28 cm

113078 Rendlík pr. 16 cm

S praktickými
výlevkami.



BEZ
POKLIČKY

POKLICE
MAX. DO 200 °C
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Nádobí Grande
Masivní nádoby s velmi kvalitním nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT jsou první ligou v ga-
stronomii. Můžete v nich vařit, smažit, dusit, opékat a zapékat a to s minimální potřebou tuku. Pokli-
ce opatřené otvorem pro únik přebytečné páry zkrátí dobu přípravy pokrmů a ušetří energii.
Hrnce, kastroly a pekáče jsou vhodné do trouby. Poklice nádob - použití v troubě max. do 200 °C. 

113078 Rendlík pr. 16 cm

Džezva
123433 0,35 l
123434 0,5 l

V džezvě připravíte 
lahodnou silnou kávu.

Fondue na klasické masové, sýrové i čo-
koládové dobroty využijete při oslavách 
nebo když přijdou hosté.   
A nebo můžete ozváštnit servírování 
guláše nebo hustých polévek.

111082 Fondue pr. 21,5 cm
             s dřevěnou poklicí

Pekáč s víkem
123797 35x22,5 cm
123798 40x27,5 cm

S praktickými
výlevkami.
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Pánve Grande
Odlévané masivní pánve s velmi kvalitním nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT. Můžete na 
nich smažit, dusit, opékat s minimální potřebou tuku a potraviny se přesto nepřipékají. Možnost 
zavěšení. Velmi snadná údržba.

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a s profilovaným dnem, plastové držadlo, sklo, nerez. 

Pánev 
112976 pr. 20 cm
112972 pr. 24 cm
112951 pr. 26 cm
112973 pr. 28 cm

112990 Pánev s poklicí
    pr. 28 cm

112979 Pánev WOK s poklicí
   pr. 32 cm

112968 Pánev WOK pr. 30 cm 

112969 Pánev grilovací 26x26 cm 

126316 Skleněná poklice 
              k pánvi 112969 

Pánev WOK se 
dvěma uchy lze 
vložit i do trou-
by, se skleněnou 

poklicí max. do 200 °C. 

Novinka
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Pánev pr. 27 cm
112933 palačinková
112935 na 4 volská oka
112934 na 7 lívanců Smajlík
112936 steaková 
112974 na 7 lívanců

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a s profilovaným dnem, plastové držadlo. 

Nabízíme široký 
sortiment dřevě-
ného, nylonového 
i silikonového ná-

činí, vařečky, obracečky...
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Sada nádobí 
113126 7 dílů - 3 masivní hrnce s poklicí 1,4 l/2,4 l/4,2 l, odlévaná pánev pr. 24 cm
113127 9 dílů - 3 masivní hrnce s poklicí 1,4 l/2,4 l/4,2 l, odlévaná pánev pr. 24 cm, 
  pekáč 35x22x8 cm a rošt 24x16,5 cm

KROMĚ
PÁNVE

KROMĚ 
PEKÁČE

Vybavujete si vy nebo vaše děti novou kuchyň? Nebo potřebujete hodnotný dárek? Pak je ideální 
zvolit již hotovou a zabalenou sadu nádobí GRANDE.
Hrnce a pekáč jsou vhodné do trouby. Poklice nádob - použití v troubě max. do 200 °C. 

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT, sklo, nerez, plast, chrom. 

Sady nádobí Grande
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Výhodou je úsporné uskladnění 
ve skříni a možnost použití v trou-
bě. Sada obsahuje pánev, kastrol 
a odnímatelnou rukojeť, která je 
kompatibilní s oběma nádobami.

Můžete ji nasadit na pánev či 
kastrol pouze při manipulaci 
s nádobami a jinak ji oddělat 
- budete mít dostatek místa 

pro další nádobí na sporáku. Pokrm 
lze na sporáku připravit a pak jej 
vložit do trouby.

112953 Pánev + kastrol 
              s odnímatelnou rukojetí

BEZ 
RUKOJETI

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a s profilovaným dnem, plast, kov, silikon.

Masivní hrnec PASTA se dvěma výlevkami 
a s poklicí. Můžete v něm vařit, dusit i sma-
žit s minimální potřebou tuku. 
Poklice s otvorem pro únik přebytečné 
páry je navíc opatřena otvory na cezení 
vody (dvě velikosti otvorů). 

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a s profilovaným dnem, sklo, plast, nerez.

113108 Hrnec Pasta Grande 
             5,5 l s poklicí

Speciálně řešené 
úchyty udrží poklici 
při cezení bezpeč-
ně na svém místě.

Hrnec na těstoviny

posunem zeleného 
tlačítka dojde 
k uvolnění rukojeti

stiskem dolní
páky dojde k při-
pevnění k pánvi
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Formy a plechy na pečení Grande
Formy na pečení Vám umožní upéci si krásné muffiny, biskupský chlebíček, bábovku, koláč, srnčí 
hřbet, cukroví, záviny... Jsou opatřeny nepřilnavým povrchem, který brání připečení, a to i při po-
užití minimálního množství tuku. Doporučujeme formu vymazat nebo vystříkat sprejem na pečení     
a také použití kvalitních kuchyňských chňapek. Snadná údržba.

Materiál: kov s kvalitním nepřilnavým povrchem.

120014 Forma koláč pr. 28 cm              

120015 Forma chléb 27,5x15x7 cm

120017 Forma srnčí hřbet 31x12x4,5 cm

Forma
120016 12 muffinů 35x26,5x3 cm
120029 24 muffinů 42x26x2,5 cm
120033 12 donutů 40x28,5x2 cm

Formy nemusíte vysypávat, sta-
čí vystříkat sprejem na pečení. 
Dobroty díky nepřilnavému po-
vrchu snadno vyklopíte, upečené 

vypadají lákavě.



11
Materiál: kov s kvalitním nepřilnavým povrchem, plast.

BEZ VÍKA

127016 Plech 33x23x2 cm

120018 Forma bábovka pr. 24,5 cm

123799 Pekáč 42x29x3,5 cm
    + víko

Forma dort
120019  pr. 26 cm + víko
120028  pr. 12 cm

Plech
127002 44,5x27,5x2 cm
127003 50x30,5x2,5 cm

Plastové víko – usnadní 
přenášení, skladování, 
uložení v lednici, ochrá-
ní před oschnutím, pří-

padně hmyzem



Grilovací desky Grande
Deska na grilování s uchy je také opatřena povrchem PFLUON GRANIT, na kterém připravíte        
výborné steaky, zeleninu a volská oka s minimální potřebou tuku. Grilovat můžete maso, zeleninu, 
ryby, uzeniny, vajíčka, houby...

Pánev/deska na grilování s odnímatelnou rukojetí je z jed-
né strany hladká, z druhé strany má vroubkovaný povrch. 
Je opatřena prkénkem, na které ji můžete z grilu odložit      
a na něm servírovat na stůl. Doporučujeme použití ku-

chyňských chňapek. Nikdy ji nevkládejte přímo do plamenů ohně, 
desku umístěte nad plameny, popř. žhavé uhlí na grilu.

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT 
a s profilovaným dnem. 

Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT, 
bambusové dřevo, plast, kov.

Deska grilovací
111166  dělená 42x27x5,5 cm
112940 42x27x5,5 cm
111168  43x27x4 cm

112977 Pánev grilovací
43x26x3,5 cm
+ odnímatelná rukojeť
a prkénko bambus

BEZ RUKOJETI
A PRKÉNKA

BEZ RUKOJETI
A PRKÉNKA

BEZ RUKOJETI
A PRKÉNKA

Právo na tiskové chyby vyhrazeno, 

barvy a druhy zboží dle aktuální 

nabídky. Platí do vyprodání zásob.
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