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L Á H E V S V Y C H Y T ÁV K O U

Láhev s vychytávkou
praktické poutko

pro možnost zavěšení

silikonové těsnění
láhev pevně uzavře

kovové víčko
na závit

širší hrdlo

Láhev s termoobalem

pro možnost vkládání ledu,
citrusů, bylinek

sklo, kov, neopren, 0,54 l
143763 tmavě modrá
143764 květy

149,N OV I N K A!

designed by O
rion

neoprenový termoobal

chrání láhev před rozbitím
při nárazu a udrží nápoj
déle v požadované teplotě

2 dekory termoobalu

Hledáte perfektní láhev na nápoje, které si potřebujete vzít s sebou? Na výlety
do přírody, do školy, na cvičení i jiné sportovní aktivity, do práce - skleněná
láhev s kovovým víčkem na závit se vám bude hodit všude. Láhev je doplněna
termoobalem, který udrží nápoj déle v požadované teplotě. Chladný při letních výletech a teplý pak v chladných dnech. Navíc láhev chrání před rozbitím
při případném nárazu. Láhev ale můžete používat i bez termoobalu. Velmi
snadno ho totiž z láhve sejmete a znovu nasadíte. Skleněnou láhev můžete mýt
v myčce na nádobí.
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podává se
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Poslali jsme do světa již tři rozšířená vydání našeho magazínu, na jehož stránkách
vám představujeme naše zboží, novinky, vychytávky, dovolujeme si vás inspirovat, nabízet vám
naše tipy, vyzkoušené recepty, přinášet zajímavosti ze světa kuchyně, vaření, pečení. Bylo by pro
nás dobrou zprávou, pokud se vám dostala do rukou všechna tři čísla a nyní držíte v ruce i toto
nejčerstvější.
Během zimních měsíců jsme pro vás hledali zajímavá témata spjatá s jarem a létem.
I když venku chumelilo nebo mrzlo, my jsme byli myšlenkami v zelené trávě, rozkvetlé louce pod
modrou oblohou, na výletě v přírodě nebo dokonce s přáteli u grilu. Nezaháleli jsme a přinášíme vám tedy opět řadu novinek v našem sortimentu, inspiraci k zařízení nebo doplnění kuchyně, najde se opět nějaký ten recept nebo nápad. Pohráli jsme si s barvami a zamysleli se nad tím,
jak v dnešní náročné době plné rostoucích cen a nákladů nejen potravin využít dary zahrádek
a přírody a jak je uchovat a zpracovat k pozdější konzumaci.
Opět bychom vám rádi poděkovali za vaši přízeň. Čtenářů magazínů i menších katalogů, které se objevují na pultech našich prodejen je stále více a dokonce se množí i pozitivní
ohlasy a pochvaly. Nikdo není dokonalý, přijímáme i kritiku a snažíme se z ní poučit. Jsme rádi
také za vaše nápady a náměty.

Uvnitř najdete:
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tipy a nápady pro vybavení různých kuchyní

24

GR I LOVÁ N Í
čím se ohánět u grilu, jak připravit skvělé dobroty, na čem je servírovat

44

BA RV Y
pohráli jsme si s černou a bílou, jarní zelenou a s odstíny modré

50

KO L E KC E
představujeme ucelené kolekce, které stále doplňujeme

68

Z AVA ŘOVÁ N Í A N Á P O J E
vše potřebné pro zpracování, uchování i servírování ovoce, zeleniny, plodů

80

J A R N Í P EČ E N Í
dezerty a sladké pokušení nejen v době Velikonoc

86

K E M P OVÁ N Í
co se vám bude hodit do kempu, putování se stanem, do karavanu

90

SV Ě T O R I O N
kde všude můžeme pomoci s vybavením, ohlasy zákazníků...

str. 38-39

ryby na grilu

str. 46-47

jarní zelená

redakce Orion

Jsme online!
Více informací naleznete na str. 94-95

str. 70

osvěžující
nápoje
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vybavte
kuchyň
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Není kuchyň jako kuchyň
Není vždy totéž, když se mluví o vybavení a zařízení kuchyně.
Každý musí nějak začít. Někdy je to odjezd syna nebo dcery
na studia a pořizování minimálního množství nádobí a pomocníků, aby si mohl připravit teplou večeři. Někdy je to vybavení domácnosti dvou mladých lidí, kteří spolu začínají žít
a zařizují si nějaký menší byt. A tedy i menší kuchyň, ve které
se nejspíš bude vařit a prostírat většinou jen pro dva. Pak následuje takové to dlouhé období dokupování a dovybavování.
Přijde čas nádobí pořizovaného pro děti, doplňování nádob
větších rozměrů, protože se už nevaří jen pro dva… Občas
se něco rozbije, sady jsou pak nekompletní. Po letech některé věci přece jen dosluhují. Také si kuchaři
a kuchařky časem troufají na náročnější
recepty jak při vaření, tak při pečení
a je potřeba doplnit tohle a tamto…
Pokusíme se vám v následující části katalogu poradit, nabídnout nebo nastínit, co
by se vám mohlo hodit podle toho, v jaké
situaci a životním období se právě nacházíte.

JARO - LÉTO 202 2
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První zařizování kuchyně může nastat například při odjezdu
vašich dětí na studentskou kolej. Tím samým případem může
být i studentský byt se společnou kuchyňkou, kde každý bude
potřebovat sice minimum nádobí, ale potřeba rozhodně
bude. Mladé lidi tak čeká nová etapa života, prostředí, přátelé, ale také pravidelné starání se o snídani, večeři… A ne
každý večer máte chuť na uzeninu z papíru a několik rohlíků,
ač jsou čerstvé. Je to výzva!

2.

Obracečka
FACE

dřevo, d. 30 cm
140341

35,-

1.

Bude to chtít pánvičku – nic velkého, nic
exkluzivního – přece
jen se může kdeco přichytit, nešetrně umýt…
tak aby pořizování
dalšího kousku nebylo
příliš bolestné.

Pánev GRANDE
pr. 20 cm
112976

449,-

Takže co takovému začínajícímu
studentovi nebo studentce pořídit?
Nezapomeňte na radu,
jaké náčiní používat na
nepřilnavé povrchy.

3.

Žádné sady talířů a příborů, stačit
budou jednotlivé kousky.

Hluboký talíř EBRO

Vařečka

opál. sklo, pr. 23 cm
128317

dřevo, d. 20 cm
140118

59,-

25,-

Mělký talíř EBRO

opál. sklo, pr. 25 cm
128316

59,-

Dezertní talíř EBRO

opál. sklo, pr. 20 cm
128318

49,-

Příbor PLAIN
nerez, 3 ks
143656

129,-

6
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Hrnec s poklicí

smalt, 2,3 l
110277

A co oblíbený hrneček na ranní čaj,
posilující kávu při učení dlouho do
noci?

Hrnek COOKERS

359,-

4.

porcelán, 0,32 l
125644

99,-

• mix dekorů

Hrnek KOTĚ

Hrnek LOVE 2 ks

79,-

199,-

porcelán, 0,36 l
127210 • mix dekorů

Na ohřívání párků, polévek z víkendové návštěvy
maminky nebo na vaření polévek z pytlíku se bude
hodit hrnec s poklicí. Nemusí být nerezový, může
být klidně výrazně barevný.

6.

V Y B AV T E K U C H Y Ň

porcelán, 0,38 l
128825

Bude také potřeba občas
něco uříznout, nakrájet,
naporcovat…

Krájecí prkénko GRANIT

Nůž CLASSIC

99,-

139,-

plast, 24x15 cm
140469

nerez, plast, čepel 16 cm
831158

• v několika velikostech

7.

Nádobí je potřeba také umýt a uložit
– pravděpodobně bude nejčastěji uložené/odložené na odkapávači.

Odkapávač s tácem
plast
150695

169,-

JARO - LÉTO 202 2

Nebo menší
varianta.

Odkapávač

plast
150602

69,-

7

První kuchyně mladého páru
Mladí lidé mají hlavu v oblacích, těší se na společné zařizování bytu, kuchyně, ale kolikrát
potřebují radu, pomoc. Až zkušenosti z několikaletého pobytu u kuchyňské linky, trouby či
sporáku ukáží, co se mělo vymyslet nebo umístit jinak, že to nebo ono by bylo bývalo lepší…
Pokusíme se dát vám pár tipů, co pořídit do
takové první kuchyně dvou zamilovaných, kteří
začínají od nuly.

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Vše si přinesete v jedné krabici, vyzkoušíte větší i menší nádoby, kastrol i rendlík… Otestujte, v čem se vám dobře vaří
a postupem času můžete dokoupit další velikosti nádobí.

Sada nádobí ANETT
nerez, 7 dílů
113116

2 399,-

• kastrol s poklicí 4,3 l, 3 l, 1,9 l,
a rendlík bez poklice 1,25 l.

Pánev ANETT

nerez, pr. 26 cm
112961

699,-

8

Pánev – nemusí být velká. Je potřeba
si však rozmyslet, zda nerezovou anebo
s nepřilnavým povrchem. Vyzkoušet můžete stejnou, jako je sada nádobí.

ORION MAGAZÍN

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Pekáč – voňavá křupavá pečínka nemusí být dokonalá napoprvé,
ale opakovanými pokusy jistě dosáhnete skvělých výsledků a pochvaly
od partnera nebo partnerky – podle toho, kdo se tohoto úkolu u trouby ujme. Vyzkoušejte skleněný, anebo klasický smaltovaný.

Pekáč s víkem
sklo, 1,5 l + 0,6 l
123793

289,-

• využijete obě jeho části
• na pizzu, koláč, zapečené těstoviny,
francouzské brambory, rýžový nákyp,
zeleninová jídla…

Pekáč

smalt, 27,5x18x6,5 cm
123721

279,• na buchty, pečínku, ryby,
sekanou, „fokáču“
… že nevíte, co to je?
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Tak to jsme trochu odbočili a vrátíme se k tipům,
co do kuchyně dvou mladých lidí.
Talíře – nemusí to být celá řada, můžete pořídit
jednotlivé kousky. Nemusí být bílé, můžete kombinovat několik barev…. Nemusí být kulaté, hranaté
vypadají také skvěle, anebo můžete oba tvary kombinovat. Mladí lidé rádi experimentují.
KER A

MIK A

Hrnek

0,4 l, šedá
128861

69,N OV I N K A!

Talíře ALFA
Mělký talíř

Hluboký talíř

99,-

79,-

pr. 27 cm, černá
128465

pr. 20,5 cm, šedá
128466

Dezertní talíř
Sada příborů
MIRROR
nerez, 24 ks
143684

999,-

pr. 21 cm, černá
128463

69,Miska

pr. 14 cm, šedá
128460

59,-

A nebo barevně právě
naopak?
128464, 128467,
128462, 128461
10
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Naše tipy jsme vybírali s ohledem na to, že mladí lidé mají omezený rozpočet do začátku a tak pořizují vše spíše v nižších cenových relacích a pouze v potřebném množství. Ale pokud se sejde vyšší částka například ze svatebních darů nebo pokud chtějí
rodiče pořídit dětem něco do začátku, přidáváme i hodnotnější
pomocníky a sady, které vydrží dlouhý čas bez nutnosti dokupování, zajistí ekonomickou přípravu jídla, budou se hodit.
• skvěle doplní černé
a šedé talíře

Výrobník sycených
nápojů DRINKMATE
černý
130658

1 499,-

Sada příborů
BLACK LUXURE

Bombička CO2
180538

599,-

nerez, černý povrch, 24 ks
143689

1 299,-

Sada nožů
TITAN CHEF
Tlakový hrnec
PROFI DUO

nerez, titanový povrch,
2 ks
831144

499,-

nerez 7 l + 4 l
111740

1 399,-

Stojan na nože
BLACK

se štětinami, plast
540517

399,-

JARO - LÉTO 202 2
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Domácnost
s dětmi

brm m
br

Dětská sada AUTA
112351

Postupem času se mladý pár v domácnosti zabydlí a než se nadějete, nejsou už dva, ale tři, čtyři… A je potřeba dokoupit veselé dětské nádobí a jiné šikovné pomocníky ke stolování i do
domácnosti.

349,-

Sady dětského nádobí můžete vybírat z několika dekorů. Veselé
obrázky motivují děti k rozhovoru, ale i k dojídání. Kdo by nechtěl vidět kocoury nebo žirafu na dně talířku? Kluky zaujmou autíčka nebo statečný rytíř a dekor soviček je univerzální a velmi oblíbený. Sady obsahují mělký a hluboký talířek a hrneček s uchem.
Vyrobeny jsou z kvalitního porcelánu. Ke všem sadám si můžete
dokoupit také prostírání a plastové tácky se stejnými obrázky.

Dětský příbor
AUTA, 3 ks

Dětská sada
KOCOUŘI

128458

349,-

143688

199,-

Dětský příbor KOCOUŘI, 3 ks
143700

199,Kvalitní nerezové příbory jsou také opatřeny barevným dekorem. Buď můžete zvolit stejný dekor
jako na talířcích, anebo je doplnit jinými obrázky.

12
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Pro ty nejmenší strávníky máme sady z kvalitního plastu. S dekorem dinosaurů nebo jednorožce. Sady obsahují dvě hluboké misky a hrneček
s uchem. V nabídce je najdete také jednotlivě
– podívejte se na www.oriondomacipotreby.cz
na kolekci Dino a Koník.

Hrnek RUBBY s pítkem
59,112276 pejsek
59,112278 kočka
Sada KONÍK
59,112280
prasátko
112348
239,-

Hrnek RUBBY
112275
112277
112279

pejsek
kočka
prasátko

49,49,49,-

haf
haf

0,3 l

Sada DINO

112349

239,-

Plastové hrnečky s motivem zvířátek
nabízíme buď v klasické verzi, anebo
v provedení s víčkem a brčkem. Vybírejte podle barvy nebo zvířátka.
N O V I N K A ! Dětská miska s přísavkou

víčko+lžička

Dětská miska
s přísavkou

N OV I N K A!

plast, pr. 12,5 cm
129802 žlutá
129803 zelená

Termonádoba

89,-

nerez, plast, 0,48 l
různé dekory

plast, pr. 12,5 cm
129804 žlutá
129805 modrá

119,-

Box MONKEY

127307

89,- • mix barev
• vejde se do něj
i kelímek jogurtu

N OV I N K A!

Termoplechovka

nerez, plast, 0,5 l
128514 dinosauři
128515 svět

279,-

279,-

N OV I N K A!
Na vycházku, do školky, do školy i na výlet se budou
hodit boxy na svačinu, na ovoce nebo něco dobrého
a samozřejmě také něco na nápoje. Termoplechovky
udrží nápoj déle v požadované teplotě. Stejnou vlastnost
mají praktické termonádoby na dětské přesnídávky. Obojí
v dekorech jako sady nádobí.
JARO - LÉTO 202 2

Svačinový box

plast, dělený
154035 kytky
154036 svět
154037 sport
154038 srdíčka strom

89,13

Sada zástěry, čepice a chňapky

bavlna
960354 holka

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Děti rády pomáhají v kuchyni. Pro rodiče je to trochu náročné, ale jsou to
zábavné společné chvíle,
je to výchova k dovednostem, k procvičení motoriky,
k ochotě pomáhat a spolupracovat. Nejen maminky,
ale i tatínkové mohou s dětmi péct nebo připravovat
zdravé dětské svačinky.

259,-

Klasické třené těsto můžete nalít nejen do formy bábovky,
kterou připravíte pro celou rodinu, ale můžete ho upéct
ve tvarech medvídků a potěšit tak děti.

Sada zástěry,
čepice a chňapky

Forma
MEDVÍDEK

s nepřilnavým
povrchem
111542

159,-

bavlna
960355 kluk

259,Taburet
s dekorem

plast, v. 20,5 cm
810914

139,• mix barev

Stupínek

plast, v. 16 cm
812108

149,- • mix barev
Do domácnosti se může hodit také stupínek a taburet – při pomáhání v kuchyni,
do koupelny k umyvadlu, u dveří pomůže při obouvání…
14
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Skvělý nápad: co takhle upéct
dětem perníčky nebo ovesné sušenky
ve tvaru zvířátek? Můžete si s nimi
pak povídat o tvarech a vymýšlet
různé příběhy. Budou skvělé také
k ovocným, tvarohovým nebo pudinkovým svačinkám. Díky praktickým kelímkům si je pak můžete
vzít na procházku, na výlet, na
hřiště.

Vykrajovačky

velikost cca 5 cm
124993 slon
124987 koník
121184 kočka
121183 pes

od 23,-

Vykrajovačky různých tvarů
najdete na našem e-shopu.

Směs na zdravé tyčinky:
100 g ořechů nebo směs
ořechů a semínek
200 g sušeného ovoce

50 g ořechového másla
50 g vloček
lžíce lněného semínka

Forma na rakvičky 10 ks

pocínovaný plech,
121031

99,-

Sušené ingredience opražte, po zchladnutí přidejte sušené ovoce, spojte s máslem a rozmixujte, rozdělte do formiček vyložených potravinovou fólií a nechte ztuhnout. Fólii pak využijete
pro zabalení tyčinek.
Můžete přidat skořici, med, kokos, čokoládu...

ovoce
med
chia semínka, skorice
ˇ

mléko
ovesné vločky

bílý jogurt

Pohár na jogurt

Pohár na jogurt

69,-

119,-

plast, 0,33 l
121722

JARO - LÉTO 202 2

plast, 0,4 l
121754
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Velká rodina

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Hrnec s poklicí GRANDE

pr. 32 cm, objem 9,7 l
113155

1 199,-

Domácnost s několika členy potřebuje dostatek nádobí. Hrnce
a pekáče musí být dostatečně velké a musí jich být dost. I s tím
si umíme hravě poradit a nabízíme pár tipů pro hospodyňky,
které vaří a prostírají pro více strávníků.

Sada nádobí GRANDE 9 dílů
113127

3 199,-

Pekáč s víkem
GRANDE

40x27,5x8/12 cm
123798

1 199,-

Zkuste třeba kolekci GRANDE. Překvapí vás především
tím, že se nic nepřipálí a navíc kvalitní nepřilnavý povrch PFLUON GRANIT se velmi snadno udržuje. Stačí
opláchnout a je hotovo.

Tlakový hrnec
DRONE
nerez, plast, 7 l
113187

2 499,-

Sada nožů MOTION
nerez, 5 ks
831132

899,-

Posuvný příborník

bambus, 26/40x35,5 cm
150744

399,16

Když vaříte pro velkou rodinu, je důležitá úspora. A to jak
času, tak energie. Doporučujeme tedy tlakový hrnec, který
výrazně zkrátí dobu přípravy potravin. A tím tedy šetří
i vaši peněženku.

Řada RELIEF
dezertní talíř pr. 21 cm
128439 petrolejová
128440 růžová
128441 zelinkavá

89,-

mělký talíř pr. 27,5 cm
128442 petrolejová
128443 růžová
128444 zelinkavá

99,-

polévková miska pr. 14 cm
128445 petrolejová
128446 růžová
128447 zelinkavá

59,-

ORION MAGAZÍN

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Jídelní sada ČTVEREČKY

porcelán, 18 ks, kulatý tvar, 128455

1 499,-

Sklenice
SIMPLE

0,52 l
124369

Sada příborů PROFISIMO

nerez, 39 ks, 143692

79,-

1 799,-

Pánev WOK
GRANDE
pr. 30 cm
112968

749,-

Jídelní sada ČÁRKY
porcelán, 18 ks,
hranatý tvar
128457

1 499,Prostřený stůl je srdcem každé domácnosti. Talíře můžete buď barevně kombinovat
nebo vsadit na klasickou bílou s jemným
dekorem. Někdo má rád talíře kulaté, jinému se líbí modernější hranatý tvar.
JARO - LÉTO 202 2

Krájecí prkénko

bambus, 46x30x5 cm
126803

599,17

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Kynuté buchty dělají nejlépe babičky. Je těžké od
nich sehnat recept, protože povětšinou je jejich
odpověď taková, že to dělají už tak dlouho, že nic
neváží a všeho dávají “od oka”. Když se pak přijede na víkendovou návštěvu k babičce, po celém
domě to krásně voní a každý už se nemůže dočkat,

až se zakousne do čerstvé kynuté buchty. Nejlepší
jsou se švestkami. Nebo s mákem? Nebo máte nejraději povidlové? No to už si každý s tou svojí babičkou domluví sám, které budou ty nej.

Mlýnek na mák JIHOKOV
nerez, kov, plast
130220

1 199,-

• smaltovaných výrobků s dekorem
TONČA máme ucelenou kolekci, podívejte
se na www.oriondomacipotreby.cz

Smaltovaný pekáč
TONČA

37,5/46x24,5x7 cm
123789

449,-

Cukřenka
se sítkem

nerez, pr. 7 cm
150275

99,Kuchyňská zástěra
NEJLEPŠÍ BABIČKA
bavlna, d. 85 cm
960860

199,N OV I N K A!
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Ale nejsou to jen buchty, co nám babičky rády přichystají. Klidně stráví několik hodin v kuchyni, aby
potěšily a pohostily svá vnoučata a děti. Je to
pro ně potěšení a radost. Mají už mnoho
a mnoho zkušeností a připraví cokoli. Třeba nějaké klasické české jídlo. Skvělou
křupavou pečínku se zelím a domácím knedlíkem. A jejich kuchyň
je plná skvělých pomocníků
a potřebného nádobí.

Kuchyňské utěrky
3 ks
NEJLEPŠÍ
BABIČKA

710976

229,N OV I N K A!

Mělký talíř
JULIET

keramika, pr. 27 cm
128264

89,Smaltovaný pekáč
s víkem HUSÁK
39x23x13 cm
127021

599,-

42,5x25x13 cm
127022

699,-

46x27,5x14 cm
127023

799,-

Vidlice MASTER
Kuchyňská chňapka
NEJLEPŠÍ BABIČKA

bavlna, d. 31 cm
153903
N OV I N K A!

nerez, plast , d. 30 cm
143908

399,-

N OV I N K A!

99,JARO - LÉTO 202 2
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Kastrol s poklicí STOCK
nerez, 10 l
113307

1 199,-

• v nabídce na našem e-shopu
najdete několik velikostí velkých
hrnců s poklicí

Naběračka knedlíků

20

Kráječ knedlíků

nerez, plast, š. 16 cm
140252

nerez
130429

119,-

449,-

• pomůže najednou nakrájet
až 15 stejných plátků kynutých
i bramborových knedlíků
silných cca 1,4 cm
• používejte na měkký - právě
uvařený knedlík

ORION MAGAZÍN

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Silikonové
úchyty 2 ks

Hrnec s poklicí GRANDE

152186

s nepřilnavým povrchem
pr. 28 cm
113125

99,-

999,-

• v něm se zelí nepřipálí a můžete ho
připravovat nejen na sporáku, ale také
v troubě. Použijte silikonové úchyty nebo
kuchyňské chňapky.

Krájecí prkénko
GRANIT
plast, 37x24 cm
140471

199,• výhodou plastového
prkénka je, že ani červené zelí jej neobarví

Kuchyňský nůž MASTER
santoku

nerez, plast, d. 33 cm
831170

599,• nůž santoku si poradí s krájením
zeleniny, porcováním masa...
• jedná se o nůž z nové řady nožů
MASTER různých velikostí a tvarů
831166
831167
831168
831169
831171

d. 20 cm
d. 23,5 cm
d. 34,5 cm
chef d. 35 cm
vykosťovací d. 30 cm

299,399,499,599,499,-

N OV I N K A!
JARO - LÉTO 202 2
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Coffee bar

Potřebujete zařídit, vybavit nebo obnovit koutek pro servírování kávy, čaje nebo drobného
občerstvení pro hosty ve vaší firmě? Máme několik výrobků, které jsou jako stvořené právě
k těmto účelům.

Plechová dóza
s víčkem KÁVA

Mechanický mlýnek
na kávu

139,-

499,-

9,5x9,5x14 cm
127502

nerez, v. 16,5 cm
130223

good day

Hrnek s podšálkem ALFA
keramika, 0,25 l

99,-

128830
128831
128832

béžová
hnědá
krémová

espresso

Přetlakové kávovary
v několika velikostech najdete
v prodejnách ORION
a našem e-shopu.

Hrnek IDA

porcelán, 0,47 l
127269

Latte

49,-

Hrnek IDA

porcelán, 0,43 l
128854

59,Stojan na
hrnečky RADKA
kov, dřevo, v. 39 cm
122976

269,-

N OV I N K A!
22
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Další druhy dóz v nabídce na www.oriondomacipotreby.cz.

Plechová dóza
CUKR

Dvoustěnný
skleněný hrnek

pr. 11 cm
153673

0,11 l
127203

149,-

139,-

V Y B AV T E K U C H Y Ň

Plechová dóza ČAJ

Čajová souprava LUNA

pr. 9,5 cm
153674

porcelán, konvička a hrneček
127273

139,-

299,-

Hrnek s podšálkem
LUNA
porcelán, 0,18 l
125385

99,-

Kazeta na čajové sáčky

dřevo, plast
127161

339,-

Servírovací tác s uchy

lisované dřevo
34x20 cm
153839 přírodní
153841 bílý

229,Mlékovka LUNA
porcelán
0,21 l, 153536

89,-

0,02 l, 126610

35,-

48x30 cm
153840 přírodní
153842 bílý

299,-

Kafetiér BLACK
nerez, 1,1 l
156004

999,Kávová lžička MOCA
nerez, 6 ks
143647

99,-

JARO - LÉTO 202 2
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02

grilování
Grilovací jehly 10 ks
nerez, d. 38,5 cm
153205

199,Hmoždíř

N OV I N K A!

granit, pr. 10 cm
131019

Steakový nůž
nerez, bambus
d. 23 cm
831147

339,-

69,-

Krájecí prkénko s rukojetí
dřevo, 44x20x1,5 cm
142568

169,24

• drážka zabraňuje
stékání šťávy z krájených
potravin
ORION MAGAZÍN

G R I L O VÁ N Í

Čas strávený s přáteli u grilu na zahradě či
terase je pro mnohé z nás velmi příjemný
relax a odpočinek. Tedy až na šéfa grilu!
Ten má plné ruce práce. Je potřeba, aby
měl potřebné vybavení a pomocníky. Aby
mu to u grilu slušelo, zařadili jsme do naší
nabídky textilních zástěr a chňapek takové, které budou přesně sedět.

Grilovací
zástěra
DENIM

bavlna, kůže
960370

349,Grilovací náčiní
v kufříku 8 ks
nerez, plast
141831

669,Grilovací zástěra
GRILL
bavlna
960359

179,N OV I N K A!

Mechanický mlýnek
na koření WOODEN

gumovníkové dřevo
v. 15,5 cm
130229

239,-

Chňapka
s magnetem

bavlna, d. 30 cm
152196

99,-

Prodloužená
chňapka DENIM

bavlna, kůže, d. 35 cm
152184

129,-

JARO - LÉTO 202 2
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Hovězí maso

G R I L O VÁ N Í

Nejvhodnější hovězí maso na grilované dobroty:
T-Bone Steak

je speciální steak ve tvaru písmene T,
na kosti jsou přichyceny dva druhy masa
– svíčková a nízký roštěnec

Pravá svíčková

libový, šťavnatý a křehký
steak, skvělá na minutky

Nízký roštěnec

libové maso, skvělé na roastfeer,
New York Strip

Vysoký roštěnec

nejšťavnatější, křehké, tukem prorostlé
maso, Ribeye, Tomahawk Long Bone
Ribeye (maxisteak s dlouhou kostí)

Pupek

Zadní kýta

Flank Steak
– lahodný, šťavnatý

Základní pravidlo a cesta k úspěchu při grilování je nákup kvalitního vyzrálého masa. Maso musí mít před
vložením na gril pokojovou teplotu. Je důležité, aby se
maso nejprve na prudkém žáru co nejrychleji zatáhlo
a nevytékala z něho šťáva. Gril musí být čistý a řádně
rozpálený. Maso se v pravý čas od grilu samo odlepí,
zmírníme žár a maso dopékáme při nižší teplotě.
26

Mleté maso
na hamburgery
– zadní i přední

ořech – peče se v celku, květová špička – Rump Cap/
Picanha

Forma
na hamburger
hliník, plast
pr. 11,5 cm
120060

199,K hamburgerům vyzkoušejte černé domácí bulky
– recept najdete na str. 43.
ORION MAGAZÍN

Příprava

G R I L O VÁ N Í

Očištěné maso krájíme tzv. přes vlákno na stejně velké a dostatečně silné porce – ideálně 2–3 cm.
Hovězí maso nemusíte před grilováním nakládat.
Maso namasírujte rukou nebo zjemněte pomocí
tenderizéru – rozhodně ho nenaklepávejte. Potřete
ho malým množstvím oleje. Použijte jen hrubozrn-

nou sůl a oblíbené čerstvé bylinky – tymián, oregano,
rozmarýn – ale až při fázi “dopékání” nebo ještě lépe
v době “odpočinku”. Pokud marinujete, tak alespoň den předem a marinádu před umístěním na gril
z masa otřete, aby se na povrchu masa při vysoké teplotě nepřipalovala.

Krájecí prkénko

N OV I N K A!

dřevo akácie, 36x24 cm
126813

Elektrický mlýnek
na koření

kov, plast, v. 22,2 cm
130225

369,-

249,• mix dekorů

Obracečka
/kleště

kov, silikon
d. 35 cm
143902

189,Maso při obracení
na grilu nikdy
nepropichujte,
používejte kleště.

Tenderizér na maso

nerez, plast
141419

Nůž MOTION CHEF
nerezová ocel, plast
d. čepele 20 cm
831130

249,N OV I N K A!

239,-

Jak propečený?

Ne každý má rád steaky krvavé, ale zcela propečený steak bývá
tuhý a bez šťávy. Steaky s vyšším obsahem tuku potřebují vyšší
teploty pro zkřehnutí masa. Doba a stupně se liší podle druhu i velikosti masa. Teplota uvnitř masa při jeho tepelné přípravě by neměla překročit 70 °C, aby se nevysušovalo. Pak by
z něj byla tvrdá podrážka bez šťávy.

RARE

velmi jemně propečený steak, propečený okraj, uvnitř dočervena – 45-55 °C

JARO - LÉTO 202 2

MEDIUM

propečený, téměř celý hnědý, ale střed
stále zůstává šťavnatý, růžový – 60-65 °C

Bude se vám tedy
určitě hodit.

Teploměr na grilování
152826

149,-

WELL DONE

zcela propečený, ztrácí šťavnatost - 70 °C

27
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Termomísa APPLE
nerezová ocel, 1,3 l
125818

Odpočinek

299,-

Po ugrilování je nutné nechat
maso odpočinout v alobalu nebo
v termomíse. Tím se všechny šťávy uvnitř masa ustálí, maso změkne. 5–10 minut u menších steaků,
u větších klidně 15–20 minut.

Alobal EXTRA
8m
750358

99,-

Maso výborně doplní ovocné
nebo cibulové chutney
a pikantní omáčky.
Rendlík ANETT
nerez, pr. 20 cm
113304

499,-

Pepřová omáčka
2 lžíce zeleného nakládaného pepře
200 ml vývaru
200 ml smetany
sůl a pepř
Do rendlíku vložíme kuličky zeleného pepře, přidáme vývar a smetanu a přivedeme k varu. Necháme
povařit, aby pepř změkl, osolíme a opepříme dle
chuti. Touto omáčkou přelijeme na talíři ugrilovaný steak.
Je to základní recept, který můžete vylepšit koňakem, vínem, bylinkami – vše záleží na vaší chuti
a fantazii.

28
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Cibulové chutney
500 g červené cibule
150 g hnědého cukru
2 lžíce balzamiko octa
30 ml červeného vinného octa
50 ml červeného vína
olej
brusinky
chilli papričku
sůl a pepř
Oloupanou a nakrájenou cibuli společně s jemně
nasekanou chilli papričkou orestujeme na oleji.
Podlijeme červeným vínem, přidáme balzamikový
i vinný ocet, cukr, brusinky (pokud sušené, dopředu je namočíme do červeného vína), osolíme, opepříme a zvolna dusíme do zhoustnutí. Pokud chutney hned nespotřebujete, můžete jej uložit do sklenic
do lednice. Hodí se nejen ke steakům, ale také
k pečenému masu, k toastům, k sýrům.

Dóza patent BELA

sklo, drát, silikon, 0,22 l
126418

54,-

Stylově naservírovat hostům skvělé steaky můžete
na pořádném prkně nebo litinové servírovací pánvičce.
Pánev s prkénkem

Prkénko MANGO XXL

litina, dřevo, pr. 22 cm
112904

mangové dřevo, 100x28 cm
126837

379,-

999,N OV I N K A!

Steakové příbory Nůž 6 ks Vidlička 6 ks

nerez, dřevo
JARO - LÉTO 202 2

831102

140690

169,-

199,29
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Vepřové maso
Co se na gril hodí nejlépe?

Panenka

Krkovička

dietní a velmi
kvalitní maso

je díky vyššímu obsahu tuku velmi
šťavnatý steak

Kotleta

s kostí nebo bez kosti,
libové maso

Bůček

velmi tučná pochoutka
oblíbená spíše pány

Žebra

lahůdka z křehkého
masa od kosti

Při přípravě vepřového masa platí podobná pravidla,
jako při grilování hovězího. Jejich dodržování vám zajistí přípravu skvělé grilované pochoutky. Ani vepřové
maso, které budete pokládat na gril, by nemělo být
studené z chladničky. Myslete na to včas a vyndejte ho
z lednice s předstihem. Maso nenaklepávejte. Vepřové
maso se hodí předem marinovat. Nejlépe den předem.
Ale osolte ho až těsně před tepelnou úpravou.
30

Kromě grilovaného
bůčku můžete vyzkoušet také uzený.
To se vám budou
hodit háčky a teploměr do udírny.

Háček do udírny
3 ks

nerez, 13,5x9 cm
532067

89,-

Teploměr
do udírny

nerez, d. 16 cm
152849

229,ORION MAGAZÍN
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Jednoduchá marináda
300 ml oleje
oblíbené bylinky
česnek

Nerezová miska
GERMAN
nerez, pr. 21 cm
110732

169,-

V misce promícháme olej s nadrobno nasekanými bylinkami, přidáme
prolisovaný česnek a vše spolu dobře
promícháme.
Můžete přidat med, pokud máte
rádi nasládlou chuť. Jste-li milovníky ostrých jídel, přidejte chilli
papričku. Nemáte-li čerstvé bylinky, použijte grilovací koření.
Další možnou přísadou je hořčice, kečup nebo citrónová šťáva.

Dávkovač
na marinády
plast, kov
141776

159,-

Lis na česnek
LUXY

pochrom. kov
141910

169,-

Mechanický
mlýnek na chilli

nerez, sklo
v. 14 cm
130227

199,N OV I N K A!
• skvěle naseká
chilli papričky
na jemno

Nůžky na bylinky
5 břitů
plast, kov
831516

149,-

Dóza na marinování
s pružinou

plast, nerez
124651 1,8 l

299,-

124685 4 l
JARO - LÉTO 202 2

399,-
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I tady se vám bude hodit teploměr
pro kontrolu teploty uvnitř masa
při grilování.
Připravíte zcela propečený kus masa.

70 C

Když máte rádi maso pěkně dorůžova.

60 C

Pro přípravu krvavého steaku.

50 C
Maso otočte na grilu nejlépe pouze jednou. Rozhodně ho nepropichujte a použijte na otáčení
kleště. Nejprve grilujte zprudka, aby se maso zatáhlo, poté na mírnějším žáru.

Grilovací mřížka 2 ks

teflon, 40x33 cm
111180

169,-

Kleště

dřevo, 29,5 cm
143721

59,-

Grilovací
podložka 2 ks

teflon, 40x33 cm
111177

169,-

Obracečka

nerez, dřevo
27 cm
140337

99,-

32
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Stojan na kořenky
a dochucovadla

dřevo, 19x13,5x23,5 cm
540580

299,-

Servírovací/krájecí
prkénko
akácie, d. cca 34 cm
142598

259,Stojan na příbory

dřevo, v. 15,5 cm
122972

499,Steakový set
nůž+vidlička
nerez, dřevo
831153

199,-

Servírovací/krájecí prkénko
akácie, d. cca 44 cm
142599

349,JARO - LÉTO 202 2

Při servírování můžete použít klasické talíře –
na velkém bílém talíři bude každé maso vypadat
skvěle. Nebo na zajímavém prkénku. Oceníte steakový příbor a pár dalších pomocníků pro servírování a letní stolování.
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Kuřecí maso

Stehenní i prsní steaky z kuřecího masa jsou velmi oblíbené
a rozšířené. Je to rychlá a netučná pochoutka. Chuť jí dodají různé druhy čerstvých bylinek, domácí čerstvé pesto nebo marináda. K přípravě na grilu můžete využít grilovací desky nebo plechy
a rovnou připravit také nějakou přílohu. Kromě steaků máte možnost doplnit maso zeleninou a vytvořit skvělé špízy. Nebo přidejte
slaninu a zamotejte proužky kuřecího masa do šneků a nabodněte
na delší jehly. Je to pak příjemná změna oproti klasickým kuřecím
steakům.

G R I L O VÁ N Í

Grilovací náčiní

sada 8 ks + pouzdro
nerez
141830

499,-

Grilovací plech

nerez, děrovaný/plný
40x26x1,5 cm
127014

339,-

Dóza s víkem
a těsněním

plast, pevné klipy
127166 1,4 l

109,-

127167 2,6 l

159,-

N OV I N K A!

Grilovací deska GRANDE

vynikající nepř. povrch PFLUON GRANIT
42x27x5,5 cm
112940

799,-

34

Pro naložení masa do
marinád můžete využít dózy různé velikosti. Pro přepravu pak
oceníte jejich pevné
uzavírání na klipy.

ORION MAGAZÍN

G R I L O VÁ N Í

• skvěle nadrtí koření nebo
čerstvé bylinky na pesto

Litinový hmoždíř
pr. 10,5 cm
131031

399,-

Grilovací mašlovačka
nerez, silikon, d. 34 cm
142738

89,-

Grilovací jehly 6 ks
kov, d. 23,5 cm
153202

89,-

Dávkovač
marinády

plast, kov
141792

149,-

Grilovací
jehly 6 ks

nerez, d. 29 cm
142584

99,-

JARO - LÉTO 202 2
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Grilovaná zelenina

to není pochoutka pouze pro vegetariány. Je skvělou přílohou k masu nebo grilovaným sýrům.
Na samotném roštu grilu by propadávala, ale je mnoho vychytávek, jak tomu zabránit. Grilovací podložky jsme vám již představili, ale můžete zkusit i nerezový plech nebo grilovací desku
s nepřilnavým povrchem - na obojím můžete připravit i volské oko, hranolky, sýry. Můžete také
využít mřížku na grilování zeleniny.

Obracečka s otvory
WOODEN
d. 34,5 cm
140353

99,Grilovací mřížka

kov, 32x26 cm
111183

349,N OV I N K A!
• lze použít i na ryby,
maso, sýry
• výškově nastavitelná
podle množství
grilované zeleniny

Grilovací deska GRANDE

velmi kvalitní nepřilnavý povrch
PFLUON GRANIT
43x27x4 cm
111168

799,-

36
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Stojan na příbory
WOODEN

Láhev olej/ocet + stojan

akácie, 18,5x18,5x20 cm
540586

sklo, dřevo, kov
152365

499,-

259,-

Keramická miska

pr. 14 cm
128461 černá
128460 šedá

59,Dezertní talíř

keramika, pr. 21 cm
128463 černá
128462 šedá

69,N OV I N K A!

Mělký talíř

keramika, pr. 27 cm
128465 černá
128464 šedá

Prostírání

99,-

99,-

N OV I N K A!

kukuřičné šustí, pr. 35 cm
710795

Dochucovací souprava

sklo, nerez, dřevo
130228

399,JARO - LÉTO 202 2

N OV I N K A!
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Grilované
ryby

Na ryby i mořské plody
můžete využít grilovací
mřížku, kterou jsme vám
představili již na předešlých stránkách při grilování zeleniny.

Grilovací mřížka
kov, 32x26 cm
111183

349,Grilovací deska
GRANDE

N OV I N K A!

nepřilnavý povrch
PFLUON GRANIT
34x26,5x5,5 cm
111181

699,Obdélníkový talíř
PARMA

N OV I N K A!

22x16 cm
128322

49,-

Jaké druhy ryb se nejlépe hodí na gril? Je lépe
vybrat pevné rybí maso, aby se při grilování
a otáčení nerozpadlo na kousky a udrželo tvar.
Vyzkoušejte pstruha, makrelu, lososa, tuňáka,
ale mile vás svou chutí překvapí i kapr. Kdo má
rád mořské plody, může vyzkoušet také krevety, slávky, chobotnice... Rybí maso na grilu je
nejen opravdová pochoutka, ale také je lehké,
dietní a zdravé. Jako u masa platí, že čím čerstvější ryby, tím lépe. Kořením šetřete, jemné
rybí maso ho totiž velmi snadno a rychle nasákne. Zkuste vyplnit břicho vykuchané ryby
čerstvými bylinkami a nechte je tam po dobu
grilování. Rybu potřete zevnitř i zvenku citronovou šťávou. Ryby můžete grilovat v mřížce, zabráníte tak potrhání při otáčení. Nebo
na grilovací desce s nepřilnavým povrchem.
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Grilovací litinová deska
45,5x23x1,5 cm
111178

499,-

Lis na citrusy
sklo, plast, 0,3 l
141767

69,-

Teleskopická
mašlovačka
kov, silikon
142746

79,N OV I N K A!

Obracečka
WOODEN
d. 37 cm
140354

99,Obdélníkový talíř PARMA
28x21 cm
128321

69,-

Mechanický mlýnek
na koření BLACK

gumovníkové dřevo, v. 15,5 cm
130230

239,-

JARO - LÉTO 202 2
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Mleté maso
Strojek na maso
PORKERT
130218 vel. 5

1 399,-

130219 vel. 8

1 599,-

• domácí mletí masa
• výroba strojkového cukroví – při doplnění nástavců
• tradiční český výrobek

G R I L O VÁ N Í

Nejlepší mleté maso na gril si připravíte doma sami.
Na skvělé hamburgery použijte kvalitní odblaněné
a očištěné maso. Můžete smíchat hovězí i vepřové maso.
Přidáte-li do mletého masa bramborový škrob, udrží
se šťáva při pečení uvnitř masa.

Vše spolu
ní ingredience.
íchejte. Nedůkladně prom
v ledničce
chte odpočinout
k maso
2 hodiny. Pa
5–
1,
a
mas
i, ze kter ých
0,5 kg mletého
rozdělte na část
do kter ých
1 vejce
tvoříte válečky,
vy
bu
ro
šk
ho
vé
špejli nebo
1 lžíci bramboro
následně vložíte
Grilujte na
1 cibuli
gr ilovací jehlu.
u
ek
, otáčejte
2 stroužky česn
zpáleném gr ilu
ro
ky
lin
, by
nechte chvíli
kmín, sůl, pepř
a po ug rilování
u přidejte vaodpočinout.
K mletému mas
bu
ci
sekanou
jíčko, jemně na
, škrob a ostatek
li, utřený česn

špejli
Mleté maso na
le
či g r ilovací jeh

N OV I N K A!

Keramický talíř
ALFA

zelená, pr. 27 cm
128480

99,-

Možno dokoupit nástavce na výrobu cukroví 131709, 131710.
Najdete je v obchodech ORION nebo na našem e-shopu.

Grilovací špejle 50 ks
bambus, d. 25 cm
151510

59,40

N OV I N K A!

ORION MAGAZÍN

G R I L O VÁ N Í

Podávejte s čerstvým zeleninovým salátem. Pokud využijete
šikovného pomocníka, jakým je
kráječ s výměnnými nástavci,
budete mít salát hotový v mžiku.

Kráječ/struhadlo
SHARP
140781

699,-

N OV I N K A!

Keramická miska

zelená, pr. 14 cm
128477

59,-

nu
dlič
ky

y

no
hra

tk
plá

lk y

•
•
•
•

v mžiku nakrájí/nastrouhá zeleninu na salát
bezpečné – s krytem pro ochranu prstů
výměnné nástavce – plátky, tenké a široké hranolky
regulace tloušťky plátků

Kráječ na zeleninu
/cibuli MASTER

plast, nerez
144702

399,N OV I N K A!

Grilovací jehly 6 ks
kov, d. 23,5 cm
153202

89,JARO - LÉTO 202 2
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Klasické

Špejle na hamburgery 50 ks

bambus, d. 15 cm
151511

hamburgery

49,-

Elektrický mlýnek na koření

nerez, plast, v. 21,5 cm
130224

N OV I N K A!

399,-

Forma na hamburgery
hliník, plast, pr. 11,5 cm
120060

199,-

Pokud nepřipravujete hamburgery přímo
na grilu, můžete využít pánev.

Pánev na hamburgery GRANDE
kvalitní nepřilnavý povrch
PFLUON GRANIT
pr. 26,5 cm
113201

649,N OV I N K A!
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Černé bulk

y na hamb

500 g hlad
ké mouky
130 ml vla
žného mlék
a
30 g krupic
ového cukru
10 g sušenéh
o droždí
3 vejce
100 g másl
a

G R I L O VÁ N Í

urger y

1 lžičku soli
vajíčko a se
zam na potř
ení a posyp
bar vivo:
ání
Buď přírod
ní varianta
- aktivní uh
sépiový ink
lí
oust nebo p
otravinářsk nebo
é bar vivo.

Připravte si
kla
míchejte dro sické kynuté těsto. V m
isce rozždí, cukr a
teplé mléko
utěrkou a n
, přikr yjte
echte vykyn
out.
V zaděláva
cí míse sm
íchejte mou
vejce, sůl a
ku,
onu magick
ou složku, kt máslo,
ví těsto do
erá zbarčerna – sép
iový inkoust
mléko a na
. Přidejte
kynutý kvá
sek a vypra
ké těsto. Kd
cujte
o máte elek
tr ický robot, hladk uhnětení
využijte
jeho služeb
a máte to be
Misku překr
z práce.
yjte čistou
utěrkou neb
vinovou fó
o potralií a nechte
na teplém
nout dokud
místě kytěsto nezdv
ojná
Z těsta vypra
cujte bochán sobí svůj objem.
ky – hladké
kuličky

o velikosti cca
100 -120 g. P
řesuňte je na
vyložený peči
plech
cím papírem
nebo využijte
GRANDE s
formu
nepřilnavým
povrchem a
znovu přikry
nechte
té utěrkou na
kynout – opět
aby byly dvoj
tak,
násobně velk
é – zabere to
dinku. Mysle
cca hote na to, abys
te nechali mez
notlivými boch
i jedánky dostatek
místa a kynu
se vám nesp
tím
ojily. Už je je
n potřete rozš
ným vajíčkem
lehaa posypte seza
movými semín
Pečte je ve vy
ky.
hřáté troubě
na 200 °C př
10 – 12 minut
ibližně
.

Forma GRANDE
120067

199,-

Pivní sklenice

0,5 l
125534

Podtácek MANGO

Servírovací prkénko
MANGO

50x22 cm
126836

75,-

pr. 10 cm
710822

39,N OV I N K A!

399,-

N OV I N K A!

JARO - LÉTO 202 2
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BA RV Y

Chlebovka BLACK
plech, 42x24x16,5 cm
153682

699,-

03

energie
barev

Černé talíře a misky
– více informací
najdete na str. 10

Příbory BLACK LUXURE
nerez, 24 ks
143689

1 299,-

Každá z barev má schopnost vyvolat v nás určité pocity a vibrace. Můžeme více či méně vnímat jejich energii
a nechat je působit na naši mysl i tělo. Výběr barev do interiérů není jen otázkou
intuice a vkusu nebo oblíbenosti určitých
barev. Také záleží na velikosti prostorů
a světelných podmínkách. Důležité je, zda
nás má inspirovat nebo uklidňovat. Bílá
a černá jsou barvami neutrálními. Vlastně
to nejsou ani barvy.

Stojan s 16 kořenkami
dřevo, kov, sklo
155102

849,-

černá

Plechové dózy s bambusovým
víčkem různých velikostí najdete
na www.oriondomacipotreby.cz.

Výrobník sodovky
AQUADREAM
BLACK
130649

1 299,Kdyby se vám do interiéru nehodil černý, můžete
si vybrat z bílého nebo
červeného provedení.

je symbolem ticha, prázdnoty, zármutku. Symbolizuje konec, ale také začátek. Černá v kombinaci
s bílou vyrovnává protiklady. Nemusíme se bát
využít černou v interiéru na doplnění a zvýraznění detailů. Je ale lépe ji využít v malém množství,
jako akcent. Černá dodává prostoru hloubku.
44
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Plechové dózy WHITELINE
různých velikostí najdete
na www.oriondomacipotreby.cz.

BA RV Y

Konvice na čaj i kávu
LUNA
porcelán, 2,1 l
156005

499,Servírovací tác
LUNA

N OV I N K A!

porcelán
29,5x14,5 cm
124686

179,Hrnek
s podšálkem
LUNA

porcelán, 0,18 l
125385

bílá

99,-

Je symbolem světla, čistoty, chladu, svobody,
duchovnosti... Bílá uklidňuje, je inspirací k životu, zvětšuje prostor. V interiéru je tedy velmi
oblíbenou barvou. Bílé vybavení domácnosti
i doplňky se hodí ke každé jiné barvě.

Solnička
LUNA

Máslenka LUNA

porcelán, 16x13 cm
150500

keramika
v. 7,5 cm
155105

229,-

45,Pepřenka LUNA

keramika, v. 7,5 cm
155106

45,-

Talíř hluboký
pasta LUNA

keramika, pr. 28 cm
128482

129,N OV I N KY!

Stojan na vajíčka
LUNA
keramika
pr. 13 cm
122981

59,-

JARO - LÉTO 202 2
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Prostírání CUBE
plast, 45x30 cm
710817

49,-

BA RV Y

Hluboký talíř ALFA

keramika
pr. 20,5 cm
128479

79,-

Džbán s uchem
LOUKA

N OV I N K A!

smalt, 2,5 l
126630

Hrnek
s dekorem
porcelán
0,35 l
128872

• mix barev 89,N OV I N K A!

jarní
zelená

599,-

Také se vždy těšíte na tu krásnou jarní svěží
zelenou barvu v přírodě? Zelená symbolizuje zdraví, harmonii, rovnováhu, přináší klid
a pohodu, je posilující a osvěžující. Podporuje
chuť k jídlu i chuť do života, rozvíjí kreativitu.
Zelenou barvou v domácnosti navodíte zklidnění v ložnici, zlepšíte soustředění v pracovně a zelená kuchyně je také výborná volba.
N OV I N K A!

Mělký talíř
ALFA

Hrnek belly Dezertní talíř ALFA
keramika, pr. 21 cm
LOUKA

keramika
pr. 27 cm
128480

smalt, pr. 12 cm
113150

128478

69,-

239,-

99,-

Miska ALFA

keramika, pr. 14 cm
128477

59,46

N OV I N K A!
ORION MAGAZÍN

BA RV Y

Hrnec s poklicí
LOUKA

Hrnek ALFA

keramika, 0,4 l
128871

smalt, pr. 16 cm
113152

69,-

359,-

N OV I N KY!

Další výrobky řady
LOUKA najdete
na www.oriondomacipotreby.cz

Hrnek
s dekorem

porcelán, 0,35 l
128872

• mix barev

89,-

Servírovací tác
pr. 33 cm, plast
153845

119,N OV I N K A!

Zdravý nekalorický nápoj
čerstvý zázvor
salátová okurka
citron, limeta
máta
minerální voda

Karafa se zátkou
sklo, korek, 1,3 l
126646

299,-

Zázvor oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Okurku, citron a limetu také
naplátkujte, vložte do karafy, přidejte
větvičky máty a zalijte minerálkou nebo
sodovkou z výrobníku AQUADREAM.
Karafu uzavřete a nechte v lednici uležet
cca 4 hodiny. Po scezení pak máte skvělý
osvěžující detoxikační nápoj. Poměr ingrediencí vyzkoušejte podle své chuti.

JARO - LÉTO 202 2
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Termoplechovka
LOUKA

nerez, plast, 0,7 l
124817

299,-

Miska BLUE

keramika, pr. 13 cm
128361

89,• mix dekorů

Mísa
MODROBÍLÁ

Kazeta na šití

329,-

30x23 cm
154023

smalt, pr. 26 cm
113515

24x18 cm
154022

499,599,-

modrá jako
hladina

nebo jako letní nebe, nekonečný oceán, nadpřirozeno.
Modrá symbolizuje klid, štěstí, zdraví, věrnost, ochranu. Uklidňuje, inspiruje, vyzařuje klid, přináší důvěru.
Představuje tradici, spolehlivost, harmonii. V interiéru
její použití zvyšuje koncentraci a napomáhá k jasné mysli. Je ideální do místností, kde odpočíváme. Skvěle se ale
hodí také do pracoven, protože napomáhá soustředění
a podporuje myšlení. Oblíbená je také v koupelnách.
Světle modrá dokáže opticky zvětšit prostor.

Plastové nádobí
SANDY v několika
velikostech a tvarech.

od 25,48

BA RV Y

Prostírání

plast, 45x30 cm
710802

59,-

• mix odstínů
modré

Džbán
s víkem 1,8 l
plast
126650

119,ORION MAGAZÍN

BA RV Y

Sada utěrek 3 ks
MODROBÍLÁ

bavlna
710971

219,Košík ZEBRA

plast, ve 4 velikostech

• mix barev od 15,-

Termopohár

nerez, plast, 0,43 l
112267

279,-

Hrnek BLUE

keramika, 0,58 l
127216

99,- • mix dekorů

Kuchyňská
chňapka
MODROBÍLÁ

Hrnek SRDCE 2 ks
porcelán, 0,39 l
127244

199,-

bavlna
152197

99,-

Konvice
na mléko 2 l
MODROBÍLÁ
smalt
152597

459,JARO - LÉTO 202 2
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KOL EKCE

04 kolekce

N OV I N K A!

Mělký talíř

porcelán, pr. 27cm
128475

119,více k této kolekci
na str. 54–55

50
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KOL EKCE

V této kapitole bychom vás rádi seznámili s ucelenými kolekcemi našich výrobků. Mají společný dekor nebo materiály,
ze kterých jsou vyrobeny. Společně k sobě ladí a můžete je
využít pospolu při stolování. Také doladí do detailu vzhled
kuchyně nebo domácnosti. Není to pak takzvaně „každý pes,
jiná ves“.
Některé obsahují zatím pouze několik výrobků, jiné jsou už velmi obsáhlé. Většinou začínáme s malým množstvím produktů
a vyčkáváme, jak se vám ten, který dekor bude líbit. Poté navrhujeme stejný dekor na další výrobky – prvním krokem je
návrh na papír a konzultace. Poté se nechají vyrobit vzorky
a z nich se vybírají produkty, které se zdají být úspěšnými adepty na oblíbené a dobře prodávané výrobky.

kolekce

VLNKA
Nenápadná porcelánová minikolekce, kterou spojuje jemný plastický motiv vlnky.

Zapékací miska
24x17x5 cm
129806

N OV I N K A!

Hrnek
128853
128860

0,36 l
0,48 l

69,69,-

199,-

Hluboká miska
pr. 13 cm
120291

59,-

Oválný podnos
37,5x25 cm
155002

169,N OV I N K A!
JARO - LÉTO 202 2
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kolekce

Tuto kolekci můžete v našich obchodech Orion nebo na
e-shopu vidět už nějaký čas. Původně se dekor objevil na
smaltovém nádobí. Inspirovala nás jarní rozkvetlá louka
plná různých květů, barev a vůní.

Louka

Džbán
2,5 l
126630

599,-

Konvice
2l
152596

Pekáč

459,-

34x22 cm
127019

399,-

Miska

pr. 12 cm
124780

199,-

Hrnek s výlevkou
pr. 14 cm
113151

249,-

Celou nabídku smaltovaného nádobí, a to nejen z kolekce LOUKA, ale také jiné barvy
a dekory, najdete na www.oriondomacipotreby.cz i v našich obchodech Orion.
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Úplnou novinkou této kolekce jsou nástěnné dřevěné hodiny s vypalovaným dekorem. Jemné a jednoduché. Krásně vyladí kuchyň, ale klidně i jiný
prostor ve vaší domácnosti. Jsou bez čísel, ale uvidíte, že čas snadno poznáte. Rychle si zvyknete
a nebudou vám čísla vůbec chybět.

Termoplechovka

0,7 l, petrolejová
124818

299,-

N OV I N K A!

Nástěnné hodiny

dřevo, pr. 34 cm
130837

249,-

Kniha receptů + tužka
modrá
741176

149,-

Kniha
receptů
+ tužka

petrolejová
741177

149,-

Termoplechovka
0,7 l, modrá
124817

299,-

• s vůní vanilky
• hoří 32 h

N OV I N K A!

Vonná svíčka se 2 knoty

sklo, parafín, vonný olej
8x8x8 cm
822244

Dekor se líbil nejen nám, ale jak se časem ukázalo,
také našim zákazníkům. Proto jsme ho v barevné verzi
umístili na termoplechovky a knihy na recepty s tmavě
modrým a petrolejovým podkladem.
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Srdíčka

KOL EKCE

designed by Orion

Něžný motiv pro
romantické duše!
V minulém podzimním katalogu se objevily „první vlaštovky“ z kolekce SRDÍČKA.
Je to dekor pocházející z tužky a šikovných
rukou naší kolegyně Daniely. Měl u vás
velký úspěch. Prvními výrobky byly termoplechovka, vařák s pytlíčkem na sypaný čaj,
blok s magnetem a pero, kuchyňská chňapka, dárková taška a sada vařečky a stěrky.

Sada 2 sklenic
na sekt
české sklo, 0,22 l
129311

269,-

Sada 3 utěrek

bavlna
710978 • různé barvy i dekory
229,- • můžete využít také
jako napron na střed
stolu při servírování

Porcelánové kulaté talíře
N OV I N K A!

18 dílná jídelní sada
128481

1 499,dezertní,
pr. 19 cm
128473

69,hluboký,
pr. 22 cm
128474

89,mělký,
pr. 27 cm
128475

119,-
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Sada 2 hrnečků
linky

keramika, 0,23 l
128863

199,-

Cukřenka se lžičkou

Sada 2 hrnečků

keramika, pr. 9,5 cm
155401

keramika, 0,23 l
128864

199,-

199,-

Vysoká váza

keramika, pr. 7,5 cm
820172

199,-

Máslenka

• s vůní spa zahrada
• hoří 32 h

keramika, 16x12 cm
128901

269,-

Vonná svíčka
se 2 knoty

Mlékovka

keramika, 0,12 l
155301

sklo, parafín,
8x8x8 cm
822243

129,-

79,Miska

keramika, pr. 12 cm
128393

129,-

Podšálek

keramika, pr. 12 cm
128476

69,S jarním obdobím skutečného návratu prvních vlaštovek do naší krajiny přinášíme
další řadu výrobků, na které byl umístěn
dekor SRDÍČEK. Stejně jako sedávají vlaštovky na drátech, domovem srdíček jsou
v této kolekci linky. Někde jich je více, někde méně, někde chybí zcela – prostě je to
zábava. Na první pohled spolu výrobky souvisí, přesto je tento dekor hravý, proměnlivý, stejný a přece jiný.

Kuchyňská
zástěra

bavlna, d. 87 cm
960862

199,-

Kuchyňská chňapka

bavlna, d. 31 cm
152192

99,JARO - LÉTO 202 2
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Mandala
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Stylově i v kuchyni
Kuchyňská
zástěra

bavlna, d. 85 cm
960371

199,-

Nástěnné hodiny

dřevo, pr. 33,5 cm
130838
299,- • velké a snadno
čitelné číslice

N OV I N K A!

Tuto kolekci rozvíjíme již delší dobu. Je počtem výrobků
značně obsáhlá. V našem katalogu se jako celek zatím neobjevila, a tak bychom vám ji pěkně celou rádi představili
včetně nejžhavějších novinek. Na některých výrobcích se objevuje MANDALA celá, někde jsme využili pouze její část,
někde se mandaly opakují vícekrát. Mandal se dá vytvořit
neskutečné množství, my jsme vybrali hodně plnou a výraznou, umístili jsme ji na světlý podklad. Její jednobarevnost
nabízí na některých výrobcích možnost dobarvení. Zabavit
tak můžete sebe nebo děti. Takovými výrobky jsou bavlněná
nákupní taška, kuchyňská zástěra nebo chňapka, podložka
pod hrnec, bedýnka, papírová dárková taška.
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Dalším dekorativním i praktickým výrobkem
jsou dřevěné bedýnky. Schovají věci denní potřeby i různé poklady a budou skvělou designovou záležitostí v jakékoli místnosti vaší domácnosti nebo i v jiných interiérech. Nabízíme dvě
velikosti. Vypadají velmi stylově.

Hrnek s uchem
keramika, 0,6 l
128808

99,-

Bedýnka

26x16x11 cm
731035

149,-

31x21x13 cm
731036

199,-

Kuchyňská chňapka
bavlna, d. 31 cm
152185

99,-

Hluboká miska

keramika, pr. 13 cm
128409

89,Podložka pod hrnec
dřevo, pr. 20 cm
710778

69,-

Největší zastoupení v této kolekci mají výrobky,
které využijete v kuchyni.

Dárková taška

ECO TAŠKA

• nahradí jednorázové igelitové
tašky, takže šetříte přírodu
• je pevná, unese několik kg nákupu
• ucha jsou dostatečně dlouhá, abyste
ji mohli nosit nejen v ruce, ale také
na rameni

Nákupní taška

bavlna, 39x42 cm
822675

papír, 26x12,5 cm
822676

39,-

Podtácek

dřevo, pr. 12 cm
710786

59,Sada 3 utěrek

bavlna, 50x70 cm
710968

219,• různé dekory

89,-
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Dekor inspirovaný mořem také stále doplňujeme o nové
kousky. Kombinujte modrou a bílou barvu. Stejně tak dekory – kormidlo, kotvu, rybičku, maják. Tento letní dekor se
skvěle hodí na stolování na terase, při grilování, k pohodovému posezení s rodinou i přáteli.

kolekce

• mix dekorů

Sea

Hrnek

keramika, 0,48 l
125642

89,N OV I N K A!

Svíčka

keramika,
parafín
pr. 6,5 cm
822245

Prostírání 4 ks

plast, 43,5x28,5 cm
710804

119,-

pr. 10 cm
822246

99,• mix dekorů

249,-

• mix dekorů

Držák zubních kartáčků
keramika, pr. 7,5 cm
531337

89,Dávkovač saponátu
nebo mýdla
keramika, plast, 0,33 l
530783

129,58

Hrnek

keramika, 0,37 l
128822
• mix dekorů a barev

79,-

ORION MAGAZÍN

• mix dekorů

KOL EKCE

Hluboká miska
keramika, 0,59 l
128399

N OV I N K A!

89,-

Nástěnné hodiny
KOMPAS

dřevo, pr. 34 cm
130835

299,-

Mělký talíř

• mix dekorů

keramika, pr. 26,5 cm
128427

149,Termobrašna
BEACH
43,5x11x33 cm
731406

249,-

Servírovací tác

melamin, 38x23 cm
153822

99,• mix dekorů

Dezertní talíř

keramika, pr. 19,5 cm
128426

99,• mix dekorů
JARO - LÉTO 202 2

59

kolekce

modrobílá

Tento dekor inspirovaný klasickou technikou
modrotisku se hodí především na chalupy
nebo do stylových kuchyní. Skvěle vypadá
v kombinaci s dřevěným nábytkem, dřevěnými doplňky a pomocníky do kuchyně. Některé kousky jsou opatřeny bílým dekorem na
modrém podkladu, jiné mají tuto barevnou
kombinaci obráceně. Kromě smaltovaného
nádobí obsahuje tato kolekce také keramiku
a textilní výrobky.

Hrnek

N OV I N K A!

keramika, 0,21 l
128867

99,-

KOL EKCE

N OV I N K A!

Hrnec na
nakládání zeleniny

Utěrka 3 ks

keramika, 2,8 l
127604

bavlna
710971

699,-

219,- • různé

dekory

Miska

keramika, pr. 14 cm
128419

99,Novinkou v této kolekci je hrnec na nakládání zeleniny, který vám pomůže připravit Pickles - zeleninu kvašenou pomocí bakterií mléčného
kvašení. Kvašená zelenina aktivuje imunitní systém v boji proti bakteriím a virům, posiluje organismus proti infekcím, podporuje tvorbu
krve a hormonů. Je ideální oblohou k hlavnímu jídlu nebo přísadou
do salátu. Vnitřní poklička je tlačena dřívkem a gumičkou stále ke dnu
a vyvíjí tlak na zeleninu.
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Zástěra
bavlna
960376

199,-

Hrnek
Rendlík
0,6 l
113509

pr. 10 cm
113511

179,-

179,Konvice
na mléko
2l
152597

459,-

Naběračka
pr. 9 cm
140294

119,-

Kastrol

113507 0,6 l
113508 1,5 l

Chňapka
s magnetem

199,219,-

Poklice

126317 pr. 12 cm
126318 pr. 16 cm

99,119,-

bavlna
152194

99,-

Zadělávací mísa
pr. 26 cm
113515

329,-

Pekáč

27,5x18 cm
113514

359,Hrnek Belly

113510 pr. 10 cm

JARO - LÉTO 202 2
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Dřevěné doplňky se hodí do moderní, klasické i stylové kuchyně.
Kombinovat je můžete s mnoha dalšími materiály, hodí se ke každé
barevné kombinaci nábytku. Akáciové dřevo má výraznou a velmi
atraktivní kresbu. Všechny tyto výrobky budou dobře vypadat také
u grilu a při servírování grilovaných dobrot na terase či zahradě.

Stojan na nože
Sada kuchyňských nožů
nerez, 3 ks
dárkové balení
831148

499,-

dřevo, plastové štětiny
540585

Stojan na nože

599,-

akácie, plastové štětiny
540596

N OV I N K A!

599,-

Mlýnek na koření
dřevo, plast,
mechanický
130229

239,-

Stojan
na příbory

akácie
540586

Krájecí/servírovací
prkénko
akácie, 49x19 cm
126809

259,62

Sada kuchyňských
nožů

499,-

nerez, 5 ks
dárkové balení
831149

799,ORION MAGAZÍN

140354

Obracečka plná

141043

140297

Šlehací metla

Naběračka knedlíků

140296

Naběračka plná

140295

Naběračka špaget

KOL EKCE

Náš tip:
Abyste měli náčiní vždy
přehledně po ruce, doporučujeme umístit jej
na závěsnou tyč. V naší
nabídce si vyberete ze
dvou délek. Je z kolekce
RADKA, kterou najdete na další dvoustraně.

Kuchyňské náčiní
termoplast, nerez

99,-/ks

Zajímavě řešená jsou krájecí/servírovací prkénka z akáciového dřeva, která zaujmou kresbou dřeva nebo třeba detailem kůry, která byla záměrně ponechána
na výrobku. Nemusíte je ani z kuchyňské
linky uklízet nikam do šuplíku. Poslouží
jako dekorativní prvek vždy připravený
sloužit svému účelu.

Prostírání
oválné s výraznými letokruhy korek, pr. 38 cm
710779
d. cca 34 cm 142598 259,99,d. cca 44 cm 142599 349,-

s rukojetí a kůrou
56x20x1,5 cm
126812

299,ve dvou velikostech
pr. 30 cm 126833 359,pr. 39 cm 126834 499,-

Dalším zajímavým výrobkem s detailem dřeva
je kulatá podložka. Tato je vyrobena z mangového dřeva a je skvělým dekorativním prvkem
na prostřeném stole – buď jako podložka pod
vázu, džbán nebo dochucovací soupravu na
střed stolu nebo jako podložka pod talíř místo
prostírání. Využít ji můžete ale i k jiným dekoracím z přírodnin.
JARO - LÉTO 202 2

Dalšími dřevěnými doplňky,
které vypadají skvěle jsou různé velikosti a tvary misek z točeného bambusu.
Podívejte se na www.oriondomacipotreby.cz nebo si vyberte „tu svou“
v obchodech Orion.
63

kolekce

Závěsná polička
151923

3 patra

Radka

KOL EKCE

599,-

bílá

Velmi žádané výrobky poslední
doby jsou v barvách černé a šedé.
Nejen mladí lidé, kteří zařizují
novou kuchyň, vybírají tyto barvy
a barevné kombinace. Někdy stačí
pár detailů a podaří se vám oživit
i několik let nezměněný interiér.
Černá jistě zafunguje a z vaší kuchyně udělá svěží prostor s novou
energií.

N OV I N K A!

Nádoba na
kuch. náčiní
závěsný, plast
155203

59,Stojan na
papírové
utěrky
122974

249,-

N OV I N K A!

Stojan na
hrnečky

6 háčků
122977

239,-

Košík na ovoce

540595 pr. 28 cm
540598 pr. 25 cm
730553 pr. 30 cm

239,249,599,-

N OV I N K A!

Stojan na
hrnečky
6 háčků
122976

269,-
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Závěsná tyč + háčky
530878 50,5 cm 299,530879 78,5 cm 339,-

Závěsná polička

Závěsný košík

812610

299,-

540601 hluboký

s držákem na utěrky

399,• různé
využití

Odkapávač
na příbory

závěsný
150698

249,Závěsný košík

540600 na kořenky

šedá

199,-

Nádoba na
kuch. náčiní

závěsný, plast
155204

59,Podložka
pod hrnec

121567

N OV I N K A!

119,-

Podložka pod hrnec

pr. 22,5 cm,
121553

139,-

Polička/odkapávač
na nádobí
150699

399,Další doplňky, nádobí, příbory, talíře v černém nebo šedém
provedení najdete na stránkách, které jsme věnovali barvám.
JARO - LÉTO 202 2
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Solnička + pepřenka
2+1 ks
153669

139,Dochucovací
souprava

Tato kolekce je velmi obsáhlá a skvěle se kombinuje s dalšími dřevěnými,
porcelánovými nebo keramickými
doplňky do domácnosti. Kombinace bílé a barvy dřeva je harmonická
a pořídit si ji můžete do klasické i stylové kuchyně.

4+1 ks
152368

389,-

Dóza na med + lžička

porcelán, dřevo, 0,47 l
142288

189,-

Máslenka

17x14x8 cm
127143

Cukřenka s víčkem
+ lžička
126714 9,5x8 cm 149,126715 9x11,5 cm 149,-

199,-

Máslenka

16,5x12,5x8,5 cm
127144

199,-

N OV I N KY!
Sada na kávu, čaj
2 ks, 0,37 l
127287

369,Dochucovací souprava
porcelán, bambus
13x12x14,5 cm
153692

249,-
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6 ks, 0,14 l
127288

Sada na
kávu, čaj
2 ks, 0,25 l
128807

299,-

469,-
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Mlýnek na koření

15 cm
130197

239,-

20 cm
130198

279,Prkénko

Digitální kuchyňská
váha, 5 kg

48,5x18,5 cm
126814

131804

Hmoždíř

449,-

259,-

pr. 10 cm
131032

199,-

Dóza na med + lžička
porcelán, dřevo, 0,34 l
142287

139,-

Chlebovka

plech, bambus
152460

699,-

Bílé plechové dózy nabízíme
v několika velikostech.
Podívejte se na

www.oriondomacipotreby.cz
nebo navštivte některou
z našich Orion prodejen.

Vařečka

140135 otvory
140136 plná

Obracečka

140352 otvory
140351 plná

89,89,-

89,89,-

JARO - LÉTO 202 2

Stojan na
kuchyňské
náčiní

dřevo akácie
10x10x15 cm
122975

Mlékovka
+ cukřenka
2+1 ks
153667

339,-

399,-
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Set obsahuje: hrnec, rošt,
vytahovací kleště, recepty

05

zavařování
nápoje
Zavařovací set

30 l, smalt
111898

1 599,-
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Jak využít všech darů zahrady,
sadu a přírody

Z AVA Ř O VÁ N Í

Všichni máme už dost zpráv o tom, jak se vše zdražuje a naše náklady na dobré a kvalitní jídlo a pití neustále rostou a rostou. Je čas
vrátit se ke způsobu hospodaření našich předků, kteří uměli mnohem lépe než my využít všeho, co jim příroda, zahrada a sad poskytly. Nic nepřišlo nazmar. V současné době se velmi plýtvá. Vyhazuje
se velké množství potravin, ovoce ze stromů je před zimou neotrhané, keře s plody plnými vitamínů zůstávají bez povšimnutí.
Je toho tolik, co se dá zpracovat, využít, uchovat
sušením nebo zavařováním pro pozdější použití, až bude spadané listí
a všude bílá sněhová peřina. Tak využijme maximálně období jara
a léta a zpracujme ovoce, zeleninu, bylinky
i ostatní plody přírody.

Trháček/hřeben
plast
130474

159,Exkluzivní pomocník usnadní námahu při sběru drobného ovoce –
na borůvky kanadské i kamčatské,
na rybíz, také ale na bylinky - např.
při sběru heřmánku.

Zavařování se neobejde bez váhy. Pověstné “přiměřeně,
přiměřeně” může zhatit veškeré vaše snažení i námahu,
kdyby se marmeláda či kompot nepovedl. Konkrétně tento typ váhy znáte možná z mládí. Přitom je stále oblíbený a používaný, a to bez jakýchkoli změn a modernizace.
V naší nabídce ale najdete další typy vah – s miskou i bez
ní, mechanické i digitální, plastové i nerezové. Vyberte si
na www.oriondomacipotreby.cz.

Mechanická kuchyňská
váha, 13 kg
s plastovou miskou
130532

799,-
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Co nám dá příroda na jaře
Detoxikační odvar z mladých kopřiv
V konvičce zalijte 10 mladých kopřiv horkou vodou,
nechte 10 minut louhovat a pak stlačte kopřivy sítkem
na dno konvičky. Odvar můžete pít teplý, ale osvěžující je i po zchladnutí. Dopřejte si 2 šálky denně. Pokud vám odvar zachutná, po 2 měsících si dejte měsíc
přestávku.

Konvice se sítkem
CORK, 1 l

Z AVA Ř O VÁ N Í

sklo, nerez, korek, bambus
152600
Hrnek s uchem
319,- • v nabídce
sklo, 0,33 l
3 velikosti
128869

79,N OV I N K A!
• další nové skleněné
hrnečky najdete
na našem e-shopu

Kopřivy dodají tělu vitamíny i minerály, snižují vysoký krevní tlak, pomáhají při regulaci hladiny cukru v krvi, zmírňují potíže močových cest, ekzémy, alergie. Lze z nich připravit tinktury, masti nebo smoothie. Odvar je skvělý také na
oplachování vlasů.

Láhev CLIP
IDA 1 l

126485

89,-

Bezinkový sirup
20 bezinkových květenství
1 citron nakrájený na plátky
2 lžičky kyseliny citronové
1,5 kg krupicového cukru
1,2 l převařené vody

Voňavé květy
bezu
Hodí se stejně jako kopřivy
k přípravě odvaru, ale mnohem častěji se z nich připravuje
domácí sirup nebo limonáda.
Mají antiseptické, antioxidační
a protizánětlivé účinky.

Láhev
CLIP 1 l

124671

99,-

Láhev
s víčkem
na závit
SPIRIT 1 l
610691

39,-

Vodu svařte s cukrem, vložte do ní bezové květy,
přidejte kyselinu citronovou, plátky citronu
a louhujte. Nechte na chladnějším místě
stát 3-5 dnů. Dvakrát denně promíchejte.
Pak sceďte přes jemné plátýnko nebo
sítko a nalijte do vymytých
lahví. Hotový sirup uložte
do chladničky.

Skleněných láhví najdete v našich prodejnách Orion
i na www.oriondomacipotreby.cz mnoho. Různých
velikostí, tvarů, hladké, s lisovaným vzorem, na závit
i na klip uzávěr.
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První sladké plody

Sklenice s víčkem KARO

sklo, kov, 0,5 l
610662

28,-

Pokud se urodí dost jahod, je škoda je nezpracovat. Loni jsme vám nabídli recept na malinový
džem s nádechem kokosu. Což takhle letos jahodová marmeláda bez cukru a chemie? Jahody
pak můžete mlsat celý rok.

Jahodová marmeláda
bez cukru a chemie
2 kg jahod
15 g agaru (přírodní polysacharid s vysokou
gelující schopností)
vanilkový lusk

Nabízíme širokou řadu sklenic na zavařování. S víčkem i bez, hladké i s dekorem, velké, malé i mini na jednoporcové marmeládky nebo pečené čaje. Vše
si můžete prohlédnout v prodejnách Orion nebo na našem e-shopu.

Jahody rozmačkejte mačkadlem na brambory,
3 minuty povařte, přidejte agar a semínka z vanilkového lusku a povařte 5 minut. Horkou
marmeládu nalijte do pečlivě umytých a osušených sklenic. Zavřete je víčkem na závit, otočte
dnem vzhůru a nechte vychladnout. Uložte
v chladu a suchu.

Co se vám může hodit v době zavařování?
Mechanická
kuchyňská váha, 3 kg

s miskou 1,85 l
plast
130579

379,-

Elektrický zavařovací hrnec

27 l, s termostatem a časovačem
112727

Samolepky RETRO 12
papír, 7,3x3,5 cm
842271

2 599,-

19,N OV I N K A!

Nerezový cedník/mísa

pr. 16,5 cm
124476

159,-

pr. 20,5 cm
124477

189,-

Teploměr
na zavařování
d. 28 cm, 152862

229,Nálevka
se sítkem

plast,
pr. 11,5 cm
120453

29,N OV I N K A!
JARO - LÉTO 202 2
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Nejskvělejší svačinky
připraví dětem maminky
protože ony dobře vědí, co dětem chutná a nad
čím ohrnují nos. Ale i to zdravé a dětmi méně oblíbené se dá “vpašovat” do zdravé svačinky, která
bude chutnat. V létě je k dispozici nepřeberné množství ovoce, zeleniny
i bylinek, ze kterých se dají připravit přesnídávky sladké i slané. Do
krabičky nebo termonádoby s sebou na výlet nebo i do zavařovacích skleniček na pozdější využití.

N OV I N K A!

Kuchyňská zástěra
NEJLEPŠÍ
MAMINKA
bavlna, d. 85 cm
960861

199,-

Různé druhy a velikosti sklenic naleznete
na prodejnách Orion. Nebo na e-schopu

www.oriondomacipotreby.cz

Sada utěrek 3 ks
NEJLEPŠÍ MAMINKA
bavlna, 50x70 cm
710977

229,-

Digitální
kuchyňská
váha, 15 kg

sklo, plast, kov
130598

539,-

Kuchyňská
chňapka
NEJLEPŠÍ
MAMINKA

bavlna, d. 31 cm
153904

99,72

ORION MAGAZÍN
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Chutná vám pesto?
Původem italská pochoutka se stává nedílnou
součástí letního vaření i u nás. Jistě znáte pesto
bazalkové, ale Florentýna ve své Kuchařce pro
dceru uvádí také velmi zajímavé pesto z hrášku, z hub, ze sušených rajčat, z cukety. Podělila
se s námi o poznatky, které nastřádala při přípravě pesta různých druhů.

Tři způsoby
přípravy pesta
Prkénko
MANGO

50,5x16 cm
126831

399,-

Hmoždíř
BLACK
porcelán,
pr. 12 cm
131030

1. Suroviny rozetřete v hmoždíři
a postupně přilévejte olej.
2. Využijte elektrický mixér nebo sekáček.
Je to nejrychlejší způsob, pesto však bude
velmi jemné a bude vyžadovat více oleje.

Jak pesto uchovat?

199,-

Kráječ na bylinky
KOLÍBKA
3. Bylinky nasekejte ručně nožem na prkénku
– je to trochu fuška, ale zůstane patrná
struktura nasekaných bylinek i jednotlivých
surovin.

Aby pesto ve skleničce nezkvasilo, přilijte na závěr do skleničky olej.
Ten zamezí přístupu vzduchu a zpomalí tak proces kvašení. Skleničky s pestem uložte v chladu – v ledničce vydrží pár dnů až týdnů. Do
mrazničky uložte pesto v silikonové formě.

Silikonová forma
12 velkých polí
151719

259,-

12 menších
kostek
151105

119,-

JARO - LÉTO 202 2

nerez, plast, š. 17 cm
130497

199,-

Věděli jste že?

• pesto využijete
nejen ke gr ilova
ným
masům, ale také
k nokům, těstov
inám,
zeleninovým salá
tům, dochutí letn
í dipy,
sendviče, pizzu
• do pesta můž
ete využít všechn
y druhy
letních bylinek –
bazalku, petr že
l,
koriandr, mátu,
ale také nať z m
ladé
řepy, mrkve, ředk
viček. Můžete př
idat
i listy mladého šp
enátu, polníčku
,
rukoly
• pro ozvláštněn
í chutě lze přidat
také
různé druhy ořec
hů
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Štáva z ovoce i zeleniny
má skvělou chuť, je čistě přírodní a plná vitamínů. Nejen, že si skvěle pochutnáte, ale čerstvé šťávy vám dodají spoustu energie. Šťáva je ideální pro okamžitou konzumaci, ale pokud jí máte více, můžete jí ve správné láhvi skvěle uchovat v chladničce, mrazničce nebo
ji zavařit. Také se dají přidat do jogurtů, tvarohů, do čaje, do zmrzlinového poháru, na
dorty s ovocným želé. Můžete z nich vyrobit domácí nanuky bez chemie a umělých barviv.

Naběračka
na zmrzlinu

Odšťavňovací
hrnec

nerez, sklo, 8 l
131421

1 299,-

nerez, pr. 5 cm
140256

179,-

Forma na nanuky
plast, 4 formičky
151704

79,-

Skleněné láhve CLIP

různých tvarů i velikostí

od 59,-
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Nebo je možné z takto získaných šťáv připravit limonády. Bublinky do
nápojů dodá výrobník perlivých nápojů DRINKMATE.

Láhev 1,1 l

130659 bílá
130660 červená
130661 černá

• také v černém Výrobník sycených
provedení
nápojů
– viz. str. 11
DRINKMATE

159,Bombička CO²

bílý
130657

180538

1 399,-

599,-

Rozlišovač 8 ks
plast
832910

39,-

N OV I N K A!
• barevné kvítky rozliší sklenice
a vy si poznáte svůj nápoj
• vyrobí sodu i ochucené ovocné
limonády, vinné střiky, šumivá vína

Mlýnek na odšťavňování je ideální pro
zpracování drobného ovoce – rybíz,
ostružiny, maliny, jahody. Ale také
mladého ječmene, jarních kopřiv...
Šneková hřídel uvnitř strojku odděluje šťávu od slupek, dužiny a jadérek
a šťáva je vytlačena ven přes plátýnko
do připravené nádoby.

JARO - LÉTO 202 2

Odšťavňovací mlýnek
litina, bavlna
131424

799,-
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Servírování osvěžujících nápojů
Pro servírování jakýchkoli letních nápojů pro
osvěžení v teplých dnech se hodí džbány. Na
výběr je z různých materiálů, mají různý tvar
i velikost. Co se týká sklenic, přijďte si vybrat
do obchodů Orion, anebo se podívejte na

Z AVA Ř O VÁ N Í

Džbán s víkem 1,8 l
sklo, korek
126651

449,-

www.oriondomacipotreby.cz.
Určitě si vyberete.

Jednoduché sklenice SIMPLE
59,124367 0,32 l
59,124368 0,35 l
79,124369 0,52 l

N OV I N K A!

Máte
rádi

Mojito?

Palička - tlouček
dřevo, d. 22 cm
141334

59,-

Pak se vám bude hodit palička
na drcení mátových lístků.

Džbán s víkem 1,5 l

borosilikátové sklo, bambus
126645

299,-

Koktejlová lžička s brčkem
sada 2 ks + kartáček

nerez, d. 22 cm
144602

N OV I N K A!

99,-

Melounové
osvěžení

Sklenice STYLISH
29,127260 0,23 l
29,127261 0,25 l
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Džbán s víkem 1,8 l

Rozlišovač 8 ks

plast
126649 černá
126650 modrá

plast
832909

N OV I N K A!

69,- • každý si pozná svoji sklenici

119,-

í
n
t
e
L ané
mích
dr inky

Sklenice FIESTA 0,46 l
skvělá na koktejly
124391

59,-

ovocná

Sangria

Klasický tvar 1 l
sklo
153599

109,-

Zajímavé provedení sklenic
se zkoseným horním okrajem 6 ks
127274 0,48 l
127275 0,49 l

649,699,-

JARO - LÉTO 202 2
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Nápojové zásobníky s kohoutkem
jsou na scéně již delší dobu, ale
jsou stále velmi oblíbené při oslavách, na svatebních hostinách, ale
také doma nebo na terase. Praktický kohoutek pohodlně dávkuje nápoje. Do nápojů se nedostane hmyz.

Brčko 50 ks

Láhev s kohoutkem
sklo, kov, plast, 8,8 l
143739

499,Stojan na láhve
s kohoutkem

pochromovaný kov
540590

149,-

plast, d. 22 cm
151444

89,-

N OV I N K A!
• mix barev
• opakované
použití

Podtácky
ovoce 6 ks

plast, pr. 9 cm
710823

69,-

Forma na led
s víčkem

vytvoří ledové tyčinky
plast, silikon
151126

69,-

• díky silikonu se snadno vyklopí

Láhev s kohoutkem

sklo, plast, kov, 3,5 l
125584

299,-
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Láhev
s kohoutkem

sklo, plast, 10 l
143743

699,-

Láhev s kohoutkem
APPLE

sklo, plast, 6,5 l
123378

599,-

ORION MAGAZÍN
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není pouze záležitostí chladných zimních dnů. Pokud ho po přípravě necháte
zchladnout, je to velmi osvěžující nápoj i v létě. Ať už se jedná o zelený nebo
černý, sušený ovocný nebo z čerstvých bylinek, určitě si pochutnáte. Navíc
příprava neporcovaných čajů nebo bylinných nálevů je takový malý rituál.

Může se vám hodit:

Čajítko

sklo, 0,3 l
128868

nerez, pr. 4,5 cm
143837

69,N OV I N K A!

Konvice s filtrem

Čajník s píšťalkou

469,-

759,-

sklo, nerez, 1,65 l
152594

nerez, plast, 3,5 l
113505

99,-

Hrnek

sklo, 0,4 l
128870

99,-

N OV I N K A!

Čajítko

nerez, pr. 8,5 cm
143843

Jednorázové sáčky 100 ks
netkaná textilie
142254

99,-

• na cca 5 g směsi

JARO - LÉTO 202 2

149,- • na hrneček i na konvici

Lis na citrusy

sklo, pr. 12,5 cm
141912

99,-

K přípravě osvěžujících nálevů můžete využít různé bylinky, ale také lesní rostliny – listy jahodníku, maliníku,
borůvčí. Stejně tak lesní plody.
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Biskupský chlebíček
MARISSA
26x15x7,5 cm
120063

499,-

Hrnek KVĚTY
0,35 l
128873

89,-

• mix dekorů
N OV I N K A!

N OV I N K A!

06

Servírovací
tác s uchy

lisované dřevo
34x20 cm
153841 bílý

229,80

jarní
pečení

ORION MAGAZÍN
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Dokonalé formy Marissa
Jsou krásné svým barevným provedením, tvarem, ale
především důrazem na detaily. Připravíte dokonalé dobroty, na kterých vyniknou všechny záhyby a ozdoby. Jsou
opatřeny nepřilnavým povrchem PFLUON, díky němuž
piškotová i jiná těsta po upečení velmi snadno z formy
vyklopíte. Můžete připravit také aspiky a jiné slané pochoutky. Využijte sprej na pečení, který se spolehlivě dostane do všech záhybů formy.
N OV I N K A!

Bábovka
ORIENT

pr. 23,5 cm
120064

599,-

Mini bábovky
pr. 10 cm
120065

Olej 250 ml
slunečnicový/řepkový
831909

169,-

599,N OV I N K A!

N OV I N K A!

Muffiny
pr. 7 cm
120066

599,JARO - LÉTO 202 2
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Formy Marissa velmi ráda používá také Florentýna,
kterou mnoho z vás sleduje na sociálních sítích. Možná znáte některou z jejích kuchařských knih nebo
blog Kuchařka pro dceru.
O formách Marrissa říká: „Moc jsem si je oblíbila, mám doma zatím čtyři a už pošilhávám po páté
– orientální. Dobře vedou teplo, skvěle vypadají,
manipulace s nimi není náročná, ani když jsou horké, a nepřilnavý povrch mi přijde velmi kvalitní.“
Formy se občas mihnou na fotkách na jejím blogu
www.kucharkaprodceru.cz i na sociálních sítích.
Jednou v nich peče banánový chlebíček, jindy zase
bábovku, pokaždé však recept doprovází mnoho užitečných rad a vychytávek, pro které je čtenáři vyhledávaná a oblíbená.

Banánový chlebíček
4 přezrálé banány
125 g cukru krupice
(z jedné třetiny můžete
použít cukr třtinový)
125 g másla
125 ml mléka
3 vejce
300 g polohrubé mouky
1 lžička citronové šťávy

2 g soli
4 g prášku do pečiva
6 g jedlé sody
60 g hořké čokolády
nebo čokolády na vaření
Na přípravu formy:
1 lžíce másla
2 lžíce hrubé mouky

1. Troubu začněte předehřívat na 180 stupňů, chlebíčkovou formu vymažte rozpuštěným máslem a pečlivě vysypte hrubou moukou. Zbytek mouky odstraňte.
2. V kuchyňském robotu začněte třít máslo s cukrem míchací metlou nejprve na malou rychlost, postupně ji zvyšujte
až na střední otáčky. Nechte vyšlehat do světlé, husté
pěny, bude to trvat asi 5 minut.
3. Než máslo změní konzistenci a nabude, zatím v misce
vidličkou rozmačkejte 3 banány, a to nikoli zcela na
kaši, je lepší, když zůstanou hrubší. Smíchejte je s citronovou šťávou, která zabrání rychlému zhnědnutí,
potom k nim přilijte mléko a přidejte vejce. V druhé
misce metličkou promíchejte mouku se solí, práškem do
pečiva a jedlou sodou. Čokoládu velkým ostrým nožem
nasekejte na hrubší kousky.
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Srnčí hřbet

33,5x15x8 cm
120052

499,-

4. Střídavě k utřenému máslu přidávejte mouku a banánovou směs a stěrkou nebo míchacím nástavcem vždy
krátce zapracujte, ale zbytečně nemíchejte déle, než je
potřeba. Jakmile se těsto spojí dohromady, stačí to.
Nakonec stejně letmo vmíchejte nasekanou čokoládu.
Hotové husté těsto vlijte do formy.
5. Zbývající banán oloupejte, rozkrojte ho podél a řeznou
stranou nahoru rozložte na těsto ve formě – anebo ho
zatlačte a ponořte někam doprostřed těsta. Dejte péct do
vyhřáté trouby na 30 minut, potom snižte teplotu na
160 stupňů a ještě 20-25 minut dopékejte. Hotový
chlebíček by měl být vystouplý, zřetelně zezlátlý a na
dotyk pružný, nikoli bortivý.
6. Upečený banánový skvost nechte 5 minut chladnout ve
formě, potom vyklopte a vyčkejte úplného zchladnutí,
než se do něj pustíte.

ORION MAGAZÍN

Děkujeme Florentýně za její recept. Jsme rádi, že naše formy využívá a těší nás, že je s nimi spokojená. Doporučujeme navštívit
její blog, kde se dozvíte velké množství užitečných rad, vychytávek, postupů a fíglů, které vyzkoušela. Velmi pěkně popisuje,
čeho se vyvarovat, proč použít to nebo ono, co způsobí, když…
Dozvíte se tam také vše o Florentýně. Čtení je to opravdu velmi
zajímavé a poučné. Zeptali jsme se jí i na několik dalších věcí.
Fotka je z její nejnovější kuchařky Merendy v zástěře, která se zaměřuje na úspornost a hospodárnost v kuchyni a ukazuje, jak zbytečně nevyhazovat jídlo a neplýtvat potravinami (a využít i to, co by vás nenapadlo).

ROZ H OVO R

J

ak se dá, Florentýno, zvládat tohle vše –
vaše děti, domácnost, knihy, blog, facebook, spolupráce s medii, pravidelné odpovědi vašim fanouškům…?

Vaření, psaní receptů, publikování – to je moje
profese, kterou mám nesmírně ráda a která mě
nepřestává překvapovat. To ostatní jsou běžné
součásti života. Proto si nemyslím, že zvládám
víc nebo míň než ostatní. Zvládám toho akorát,
co se vejde do 24 hodin. Někdy mám náskok, někdy jsem pozadu, někdy v určité roli zaostávám
a v jiné zase předbíhám, ale vždycky se snažím,
aby se věci děly s úsměvem, dobrým úmyslem,
pohodou a s přínosem pro všechny zúčastněné.
Co doma nejčastěji připravujete – čím potěšíte
členy vaší rodiny?
Nejčastěji připravuji úplně nové věci, ověřuji si, zda jsou moje kuchařské nápady životaschopné, zkouším nevyzkoušené kombinace a postupy. Jelikož takových jídel potřebuji
uvařit během týdne docela dost, oblíbené hity
naší rodiny se nedostanou na řadu tak často.
Ale protože se u nás doma k vaření mají všichni, pokud někdo na něco dostane chuť, obvykle to taky s chutí zrealizuje a všichni to pak
s chutí oceníme.

Které jídlo chutná nejvíce vám a které bylo vaše
oblíbené v dětství?
Bramboráky pro mě byly jedničkou v dětství
a zůstaly jí až doposud.
Chystáte nějakou novinku pro své fanoušky?
Mám pocit, že pořád něco chystám, od jednoduchých receptů na sociální sítě, výpravnějších
receptů pro blog až po velké projekty jako jsou
kuchařské knihy. Momentálně mám rozpracované dva nápady na kuchařku a zatím ještě nevím,
kterému nakonec dám přednost.
Najde se počin, který se vám úplně nezdaří? Je
Florentýna schopná něco připálit?
No jejej. Jenom se mi to už neděje z nešikovnosti
nebo z neznalosti, ale spíš z nepozornosti, když
se nepoučitelně snažím dělat víc věcí najednou.

Bábovka
pr. 24 cm
120049

599,-

Bábovka KLASIK

pr. 24 cm
120048

599,JARO - LÉTO 202 2

Dort/koláč

pr. 22 cm
120061

499,83

JARNÍ PEČENÍ

Svátky jara na vašem stole
Hospodyňky nejen pečou klasické dobroty, ale zdobí v době
velikonočních svátků domácnosti, slavnostně prostírají…

Keramické formy
na klasické
piškotové těsto.

ZAJÍC

N OV I N K A!

120001

Šlehací mísa
s víkem

249,-

BERÁNEK

plast, 2,5 l
128602

111540

299,-

129,-

Jarní prostírání
SLEPIČKA
120047

249,-

plast • mix dekorů
710824 N O V I N K A !

Kreativní sada
malování vajíček

29,-

Ubrousky 20 ks

několik dekorů

Váleček na těsto KVÍTKY

Další dekory na

www.oriondomacipotreby.cz
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dřevo, d. 20 cm
141251

299,-

49,-

12+4 ks
842279

129,-

N OV I N K A!

• plastová vajíčka
• 4 barvy

ORION MAGAZÍN

JARNÍ PEČENÍ

Pomlázka pro koledníky
Domácí sušenky jsou skvělou volbou mlsání pro
koledníky. Příchutí můžete napéct několik – vanilkové, skořicové, kakaové, kokosové. Způsobů, jak je
vytvořit, je také více. Využijte buď váleček s dekorem, anebo razítka na sušenky.

N OV I N K A!

Váleček s nepř.
povrchem

dřevo, kov, d. 25/46 cm
141254

299,-

Razítka 4 nástavce

dřevo, silikon, nerez
127408

199,-

Box s víkem

plast, 45x34,5 cm
154033

• na dort, plech s buchtou,
na chlebíčky, zákusky
• uložíte a pohodlně přenesete kulatý,
čtvercový i obdélníkový plech nebo formu

199,N OV I N K A!

Silikonové formy na výrobu čokoládových
pralinek jako sladkou výslužku pro koledníky.
VAJÍČKA

JARNÍ

ZAJÍCI

139,-

159,-

119,-

151765 hnědá
151766 oranžová

JARO - LÉTO 202 2

151748 hnědá
151749 oranžová

151746 hnědá
151747 oranžová
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kempování
Oblíbili jste si výlety a dovolené v karavanu? Je
to velmi praktický způsob cestování a ubytování
v jednom, kdy můžete vidět kus naší země nebo
dokonce světa. Pár dnů tady, pak přejedete a pár
dnů zase jinde. K pohodlnému bydlení a fungování v karavanu nebo obytném autě potřebujete
mít správnou výbavu pro vaření, stolování, chvíle relaxu a posezení u sklenky vína, ale také pomocníky pro udržování čistoty a úklid.

AURA plastové nádobí
• kvalitní plast, kombinace
dvou barev, zajímavý tvar

N OV I N KY!

Hrnek 0,4 l
128849

49,-

Talíř pr. 25 cm
128459

79,-

Miska

pr. 12 cm
120289

Džbán s víkem

39,-

plast, 2 l
126647

119,Pohár 0,4 l
121775

39,86

ORION MAGAZÍN

K E M P O VÁ N Í

Servírovací stojan
2 patra
dřevo, břidlice
122982

Pohár na nožce

plast, 0,35 l
121772

499,-

99,-

N OV I N K A!

Zátka na sekt
nerez
144528

69,-

N OV I N K A!

Chladicí obal
plast, gel
d. 32,5 cm
780128

119,-

Vakuové uzávěry
na víno + pumpička
nerez, plast
143302

159,-

Stolování a chvíle
pro relax

Pohár

plast, 0,5 l
121773

99,-

Prkénko
+kráječe na sýr

dřevo, nerez
126838

399,JARO - LÉTO 202 2

N OV I N KY!
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Vaření v
karavanu
K E M P O VÁ N Í

Ideální je skladné nádobí, které nezabere místo,
není příliš těžké, přesto je funkční a kvalitní. Jako
nádobí, které běžně používáme doma. Nádobí
GRANDE COMBI s odnímatelnou rukojetí je přesně to, co se do takové pojízdné kuchyně skvěle hodí.

GRANDE
COMBI

Sada 3 hrnců +
odnímatelná rukojeť

Sada 2 pánví +
odnímatelná rukojeť

pr. 16/18/20 cm
110276

pr. 20 a 26 cm
110275

1 199,-

999,-

• šetří místo při uložení,
na sporáku i v chladničce
• skvělý nepřilnavý povrch
PFLUON GRANIT
• pevné
uzavření

Skládací dóza s víčkem
plast, silikon
127158 0,78 l
127159 1 l

88

Dózy na potraviny
MATRIX
plast
127162
127172
127173
127163

1,7 l
2,6 l
2,75 l
3,25 l

89,89,99,119,-

159,179,-

Dózy na potraviny
FOLY

Skládací cedník
plast, silikon
124471 pr. 20 cm
124472 pr. 25,5 cm

N OV I N KY!

189,239,-

plast
127169
127170
127171

1,25 l
1,8 l
2,7 l

99,129,159,-

ORION MAGAZÍN

K E M P O VÁ N Í

Úklid

Je jasné, že na dovolené či výletě se uklízí jen to nejnutnější. Ovšem pomocníci na vytírání karavanu nebo dřez na umývání nádobí v kempu jsou
přece jen “prostorově výrazný”. Občas je potřeba také něco přemáchnout,
přenést... Ideální jsou skládací nádoby. Když je potřebujete, jsou dostatečně velké a spolehlivě poslouží. Když je složíte, nezabírají místo.

N OV I N KY!

Prádelní koš s uchy 38 l
silikon, plast, oválný
730560

399,Skládací dřez 10 l
silikon, plast, kulatý
720808

299,JARO - LÉTO 202 2

Vědro 10,5 l

termoplast. guma, plast
721129

299,89

SVĚT ORION

Nakupte v ORIONU vybavení a pomocníky pro:
Orion je prvotně připraven vybavit vaši domácnost.
Především nabízíme výrobky do kuchyně, ale najdete
u nás i nepřeberné množství vybavení do koupelny,
do šatny, do pokojů a pracoven… Orion ale nejsou jen
produkty pro vaši domácnost. Umíme toho vybavit
a zařídit mnohem více. Dovolte, abychom vám přiblížili možnosti, jak a kde vám můžeme pomoci s vybavením a zařízením.
Navštivte prodejnu Orion ve vašem městě. Proškolený
a zkušený personál vám pomůže s výběrem zboží, poradí
a představí možnosti nákupu, domluví se s vámi na konkrétních možnostech vzájemné spolupráce.

JÍDELN Y
A RESTAURACE:
běžné kuchyňské vybavení
nádoby větších objemů
talíře a příbor y
džbány a sklenice
tácy
dochucovací soupravy
nádoby na rozvoz jídel

SK Á
MATEŘ
ŠKOLA:

FIR MY A SP

obí
dětské nád
tácky
příbor y
y
y na hračk
organizér

OLKY:

vybavení coffee
koutků
pomocníci pro
úklid
dárky nebo dá
pro zaměstna rkové poukazy

n
nebo obchodní ce
partner y

ŠKOLY:

NEMO

CNICE

:

úložné
bo
džbány xy různých ve
likostí
a
tácky a hrnky
tá
koše a k cy
oš
pomocn íky
íky pro
úklid
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y
svačinové box
oje
láhve na náp
spořádání
košíky - na ueb
v lavici
školních potř
úklid
pomocníci pro
še
odpadkové ko

Dále u nás nakupují městské i obecní úřady (vybavení kanceláří,
pořádání vítání občánků, gratulace k životnímu jubileu), hasičské
sbory, organizátoři plesů, dětských dnů a sportovních akcí, různé
státní, soukromé i neziskové organizace, vojenské útvary…
ORION MAGAZÍN
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Co se hodí v nemocnicích?

Pro uložení různého zdravotnického materiálu se výborně hodí boxy s víkem různých velikostí i tvarů.
Jsou uzavíratelné na pevné klipy, stohovatelné, transparentní. Stejně tak plastové košíky.

Konkrétní rozměry a ceny
boxů a košíků najdete na

www.oriondomacipotreby.cz.

Džbán s víkem • víčko – mix barev
plast
121959
121949

1l
1,75 l

89,119,-

Pohár

Hrnek

plast, 0,3 l
121708

plast, 0,35 l
120451

24,-

34,-

• mix barev

• mix barev

Tácek

Džbán s víkem

plast, 29,5x15 cm
153810

plast, 2,3 l
126648

59,-

129,-

Dále se mohou v nemocnicích hodit odpadkové koše, koše na tříděný odpad, koše na čisté i špinavé prádlo,
termokonvice, jídlonosiče, plastové tácy, vědra, dávkovače mýdla a úklidové prostředky.
JARO - LÉTO 202 2
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Vybavení mateřských škol, kuchyní jídelen, penzionů.
Krásně barevné dětské dekory na nádobí děti potěší, inspirují k rozhovoru, k popisování obrázku
a mohou je dokonce motivovat k dojídání. Aby dětem chutnalo, vytvořili jsme několik dekorů a umístili
je na nádoby, které děti potřebují pro stolování. Nabídka Orion zahrnuje 5 různých dekorů.

jídelní sady

příbory

S O VA

Ž I R A FA

AU TA

KO C O U Ř I

prostírání

servírovácí tácky

Příbory jsou vyrobeny
z kvalitního nerezu
a opatřeny barevným
dekorem.

199,-

termonádoby

Před ušpiněním
ochrání stůl barevné plastové
prostírání.

Nerezové příbory
ŽIRAFA

3 ks
143673

RY T Í Ř

Prostírání
ŽIRAFA

plast, 32x25 cm
710808

39,Jídelní sada
ŽIRAFA

porcelán, 3 ks
112340

349,-

Servírovací tác
SOVA

plast, 30,5x21 cm
153792

Tácek poslouží při dopolední
i odpolední svačině.

99,Jídelní sada
RYTÍŘ

porcelán, 3 ks
112338

349,Jídelní sady jsou vyrobeny z kvalitního
porcelánu. Obsahují mělký i hluboký talířek
a hrneček s uchem.
92

ORION MAGAZÍN

SVĚT ORION

Vybavení velkých kuchyní - školky, školy, penziony, domovy pro seniory…
Naše zboží velmi dobře poslouží také v kuchyni mateřských škol. Sortiment obsahuje širokou nabídku
nádobí i pomocníků na vaření. Kvalitní nerezové hrnce a kastroly od 0,7 l do 50 l. Rendlíky, pánve,
cedníky, mísy, naběračky, vařečky, prkénka, nože, tácy…

Bambusové
prkénko

Rendlík
ø 16 cm

46x30x5 cm
126803

111774

399,-

599,-

Nože MOTION

Poklice

různé velikosti

Hrnec
ANETT

různých velikostí
na našem e-shopu

10,5 l
110369

Naběračka

různé velikosti

1 199,-

Cedník

pr. 28,5 cm
124465

Vařečka

269,-

různé velikosti

Ve všech těchto zařízeních záleží na pečlivém
úklidu a je potřeba mít po ruce funkční a spolehlivé
pomocníky.

Plastové vědro

různé velikosti a barvy
od 6 l do 20 l

Hole se závitem
711518
711519

110 cm 49,teleskopická

Hůl se závitem

711520

125 cm

99,-

89,-

Smetáček
a lopatka
711327

Smeták

89,-

711911

119,-

Různé druhy
a velikosti
kartáčů.

Koncovka mop
Potah na mop
711429

ASSORT BAREV

Kartáč na nádobí

plochá
711430

kulatý
710472

69,-

39,-

79,JARO - LÉTO 202 2
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Jsme online!
Stále zdokonalujeme a vylepšujeme naše sociální platformy, abyste měli kdekoli a kdykoli dostatek informací, rad, tipů, inspirace. Sledujte
nás a nenechte si ujít novinky, výhodné akce,
zajímavé články, nová videa, recepty, soutěže,
kvalitní fotky a kompletní texty k produktům!

oriondomacipotreby.cz
E-SHOP

ORION - tvoříme vaši domácnost

orion_tvorime_vasi_domacnost
I N S TAGR A M

FAC E B O O K

ORION vaše domácnost
YO U T U B E

Využijte možnost registrace.
Nabízíme vám pak možnost dokonalých
a ucelených informací, zasílání newsletterů každý týden.

Mobilní verze Instagram. Komunikujeme
a prezentujeme se zde více a více.

PC verze Facebook. Přinášíme stále nová témata, aktuální náměty na zpestření vašeho
vaření.
94
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Na e-shopu neustále pracujeme
a snažíme se jej pro vás zdokonalovat. Připravujeme věrnostní
program.

Náš nový e-shop. Pokračujeme ve zdokonalování a vylepšování našeho e-shopu i online
marketingu.

100
výdejních míst
Stále zdokonalujeme vzájemnou spolupráci a propojenost e-shopu a našich
více než 100 obchodů po celé republice. Síť výdejních míst při objednání
z e-shopu se stále rozrůstá, umíme
vám zboží připravit k vyzvednutí, proškolený personál vám ho předvede,
zodpoví vaše otázky, případně doporučí další vhodné produkty. Objednáte si
přes e-shop z pohodlí vašeho domova
a zboží můžete mít ještě ten den připravené na některém z výdejních míst.
Své nejbližší najdete na:

www.oriondomacipotreby.cz.
JARO - LÉTO 202 2
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Naše výrobky

SVĚT ORION

v rukou zákaznic

Jsme velice rádi, že s námi sdílíte kulinářská putování
přímo ze svých kuchyní a inspirujete jimi instagramový svět. Některé poklady jsme nemohli nechat bez povšimnutí ani v offline Orion světě a požádali jsme vás
o možnost sdílet vaše díla i se čtenáři Orion magazínu.
Budeme rádi, pokud budete dál vytvářet svá kulinářská
díla a označovat nás či #oriontvorimevasidomacnost.
Věřte, že je pro nás velkou odměnou, když vám naše výrobky dobře slouží a dokážete s nimi vytvářet vizuálně
(a jistě i chuťově) profesionální díla!

Servírovací
prkénko

Podložka kulatá

akácie, d. cca 34 cm
142598

259,-

tvrdý papír s fólií
pr. 26 cm
540572

29,-

@marti

neczka

Podložka

drát, pr. 32,5 cm
121544

119,Dochucovací
souprava
SWEET HOME

keramika
152321

129,-

@inspo-by-lu
Jak je naše zákaznice spokojená
se ser vírovacím prkénkem?
Nejen praktické, ale i stylové. Fan
tastický
pomocník při servírování různýc
h delikates, sýrů, čerstvého ovoce nebo
koláčů.
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vo

@verunka

#oriontvorimevasidomacnost
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Jak se peče ve formě Marissa
paní Lence?
S formou jsem spokojená, je kvalitní, není problém s vyklápěním.
Dobře vypadá a cena je super.
Mám forem Orion víc a jsem
s nimi spokojená.

Forma srnčí hřbet
MARISSA
kov, 33,5x15x8 cm
120052

499,-

Forma donuty GRANDE 12
nepř. povrch, 40x28,5 cm
120033

339,-

@anna.

antonie

Servírovací tác
dřevo, kov
39,5x30 cm
153801

299,-

@vanneckova
Cukrářka P
avlína o form
ě na
donuty.
Forma je z k
valitního ma
teriálu, tudíž don
utky se dají sn
adno
vyklopit, děl
ám je v této
formě
často a vždy js
em moc spokoj
ená.
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@karollin -

#oriontvorimevasidomacnost
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N AV Š T I V T E N Ě K T E R O U Z N A Š I C H V Í C E N E Ž 1 0 0 P R O D E J E N V Č R
BEROUN, A - Centrum (vedle Lidlu), Konečná 689
tel.: 720 742 304
BLANSKO, OC Svitava, Kollárova 659/1a
tel.: 777 738 179
BOSKOVICE, Masarykovo nám. 25/24
tel.: 736 442 863
BRNO-ŠTÝŘICE, OC Futurum, Vídeňská 132/100
tel.: 702 167 301
BRNO-SLATINA, ul. Řípská 1477
tel.: 777 242 636
BRUNTÁL, naproti marketu Billa, Fügnerova 1974/20
tel.: 777 701 263
BŘECLAV, 17. Listopadu 7 (na hlavní třídě)
tel.: 775 591 025
ČÁSLAV, nám. Jana Žižky z Trocnova 74
tel.: 606 048 843
ČESKÁ LÍPA, Jindřicha z Lipé 93
tel.: 722 931 766
ČESKÁ TŘEBOVÁ, A-Centrum (vedle Tesca), Dr. E. Beneše 643
tel.: 720 742 309
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2360
tel.: 720 742 312
ČESKÝ KRUMLOV, Tovární 132
tel.: 732 888 744
DĚČÍN, Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2/3
tel.: 720 069 934
FRÝDEK MÍSTEK, Paráda Shopping, Dobrovského 3680
tel.: 606 092 321
HAVÍŘOV, OC Rotunda, U Stadionu 1655/8a
tel.: 605 344 079
HAVLÍČKŮV BROD, „U Krupičků“, Dolní 142
tel.: 607 667 132
HOŘICE, nám. Jiřího z Poděbrad 241
tel.: 603 298 890
HRADEC KRÁLOVÉ, Aupark, Gočárova 1754/48a, Praž.předm.
tel.: 720 742 306
HRADEC KRÁLOVÉ, Orlice Park, ul. V. Nejedlého 1063
tel.: 727 899 396
HRANICE, RT Stop Shop (u Kauflandu), Družstevní 2072
tel.: 727 941 575
CHEB, OC Dragoun, Dragounská 2529/6
tel.: 702 210 760
CHOMUTOV, Obchodní zóna 307, Otvice
tel.: 720 742 321
CHRUDIM, domácí potřeby, Široká 127
tel.: 605 222 935
JABLUNKOV, OC Silesia, Mariánské náměstí 34
tel.: 604 653 600
JAROMĚŘ, RP u Kauflandu, Dolecká 969
tel.: 725 959 381
JESENICE, Nákupní 1462
tel.: 603 342 417
JESENÍK, Lipovská 325/17
tel.: 777 701 262
JIČÍN, Tylova 813
tel.: 720 742 311
JIHLAVA, OC City Park, Hradební 1
tel.: 720 742 311
JINDŘICHŮV HRADEC, Náměstí míru 86-87
tel.: 601 695 919
KARVINÁ, RP Karviná (u Penny), Nádražní 2068/2a
tel.: 702 188 624
KLADNO, Petra Bezruče 3388
tel.: 702 210 319
KLADNO, OC Kaufland, Italská 50
tel.: 608 390 966
KLATOVY, Pražská 187
tel.: 722 976 889
KOLÍN, OC Futurum Rorejcova 906
tel.: 720 742 305
KOPŘIVNICE, Štefánikova 220/24, u prodejny Kaufland
tel.: 727 902 603
KRÁLÍKY, Malé náměstí 303
tel.: 725 183 470
KRNOV, Zámecké náměstí 3
tel.: 602 505 577
KUŘIM, Tyršova 2048/43
tel.: 607 082 910
KUTNÁ HORA, Mincířská 106
tel.: 737 557 038
KUTNÁ HORA, Masarykova 802
tel.: 601 695 902
KYJOV, Masarykovo náměstí 17,
tel.: 720 037 664
LANŠKROUN, Domácí potřeby, Nádražní ulice 339
tel.: 702 061 987
LIBEREC, OC Nisa, České Mládeže 456
tel.: 720 742 307
LIBEREC, NC Plaza, Palachova 1404
tel.: 720 742 316

LITOMĚŘICE, OC Galerie na Soutoku, Želetická ul. 2277
tel.: 722 962 421
LITOMYŠL, Smetanovo náměstí 97
tel.: 720 742 313
LOUNY, ul. Václava Majera 2999
tel.: 702 192 096
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, OC Tesco, Chebská 883/23b
tel.: 702 210 931
MILEVSKO, J. A. Komenského 1189
tel.: 383 809 404
MLADÁ BOLESLAV, OC Olympia, Jičínská 1350/III
tel.: 720 742 317
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Cihlářova 2b
tel.: 702 194 481
MOST, OC Central Radniční 3400
tel.: 720 742 308
NÁCHOD, Palackého 24
tel.: 601 367 667
NOVÝ BOR, RP u Kauflandu, B. Egermanna 882
tel.: 720 742 315
NOVÝ JIČÍN, OC Tabačka, Přemyslovců 1/2252
tel.: 727 899 397
NYMBURK, Palackého třída 43/2
tel.: 722 982 761
OLOMOUC, OC Haná, Kafkova 1223/8
tel.: 720 742 302
OLOMOUC, OC Šantovka, Polská 1
tel.: 720 742 318
OPAVA, SC Breda and Weinstein, U Fortny 49/10
tel.: 720 742 314
OSTRAVA, OC Futurum, Novinářská 3178/6a
tel.: 725 860 767
OSTRAVA, OC Karolína, Vítkovická 3278/3
tel.: 725 819 278
OSTRAVA, Hlavní třída 700
tel.: 724 969 804
PARDUBICE, Atrium Palace, Masarykovo n. 2799
tel.: 778 080 011
PELHŘIMOV, Pražská 2276 (nové nákup. centrum)
tel.: 607 004 452
PÍSEK, RP (u Billy), Hradišťská 2690
tel.: 602 800 840
PLZEŇ, NC Borská Pole, U Letiště 1074/2
tel.: 723 307 407
PRAHA 4, OC Novo Plaza, Novodvorská 1800/136
tel.: 720 742 319
PRAHA 5, Galerie Butovice, Radlická 117
tel.: 702 002 655
PRAHA 5, OC Lužiny, Archeologická 2256/1
tel.: 601 014 941
PRAHA 6, Bořislavka Centrum, Evropská 866/65
tel.: 774 700 992
PRAHA 7, OC Stromovka, Veletržní 24
tel.: 722 205 666
PRAHA 8, OC Krakov, Lodžská ul. 850/6
tel.: 773 868 788
PRAHA 9, Obchodní centrum Letňany, Veselská 663
tel.: 606 021 201
PRAHA 9, Vysočany, Galerie Fenix, Freyova 945/35
tel.: 773 090 014
PRAHA 10, OC Europark, Nákupní 389/3
tel.: 720 042 277
PRAHA 11, Chodov OC Opatovská, Opatovská 1753/12
tel.: 601 539 601
PROSTĚJOV, OC Arkáda, Konečná 452/23
tel.: 720 742 303
PŘEROV, OC Galerie, Čechova 929/26
tel.: 777 701 265
PŘÍBRAM, Pražská 148
tel.: 722 964 951
RAKOVNÍK, RP Rakovník nábř. Dr. Beneše 2551
tel.: 720 983 631
ROUDNICE NAD LABEM, Špindlerova třída 679
tel.: 725 183 470
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova ulice 1368
tel.: 724 981 943
STRAKONICE, RP Strakonice, Katovická 1303
tel.: 727 945 212
SVITAVY, A-Centrum, U Tří Mostů 2239/4
tel.: 720 742 310
ŠUMPERK, u Kauflandu, Vítězná ulice 3187/8
tel.: 777 701 261
TÁBOR, OD Dvořák, 9. května 2886
tel.: 730 152 573
TEPLICE, OC Olympia, Srbická 464
tel.: 727 902 542
TRUTNOV, Family Centrum, Horská 687
tel.: 601 130 390
TŘEBÍČ, Karlovo náměstí 53/42 vchod ul. Přerovského
tel.: 730 176 081

TŘINEC, RP City Market (u Kauflandu), Za Tratí 1358
tel.: 720 983 630
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Prostřední 128
tel.: 727 899 880
ÚSTÍ NAD LABEM, Cityled Trade, Mírové nám. 2442/6
tel.: 775 044 045
VRCHLABÍ, domácí potřeby, Lánovská 464
tel.: 771 171 714
VYSOKÉ MÝTO, Tůmova 99
tel.: 725 182 451
ZÁBŘEH, Leštinská 894/1, naproti Kauflandu
tel.: 602 389 105
ZLÍN, OC Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496
tel.: 720 742 326
ZNOJMO, Dobšická 3929/4
tel.: 601 086 029
ŽAMBERK, Pionýrů 1495
tel.: 774 051 077
ŽATEC, nám. Svobody 158
tel.: 722 624 394

PA RT N E R S K É P RO D E J N Y
AŠ, Milan Vojík, Hlavní 2992
BENEŠOV, Perfecta, Čechova ul. 2123
BOHUMÍN, Esam, Studentská 182
ČESKÝ TĚŠÍN, Domácí potřeby Betina, Hlavní třída
FRÝDEK MÍSTEK, Doma – R, Ostravská 1552
HAVÍŘOV, Doma - R, Dlouhá třída 860/1A
HODONÍN, Tvarbet domácí potřeby, Dolní Valy 4
JILEMNICE, Centro, Krkonošská 1259
KARVINÁ, Esam, Kosmonautů 800
KLATOVY, Frančík s.r.o., ul. 5. května 329
LETOHRAD, KOVOMAT PLUS s.r.o., Václavské nám. 74
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Zepo Jihlava spol. s.r.o., Husova 189
MOR. KRUMLOV, Šedrla Dvořáček Průmyslové zboží s.r.o., Nám. T. G. M. 47
OLOMOUC, Doma - R, Dolní náměstí 48
OPAVA, Doma - R, Horní náměstí 58
ORLOVÁ, Esam, Masarykova tř. 1003
OSTRAVA, Doma - R, Masarykovo nám. 15
PRAHA 1, OD Kotva, Domací pořteby (3. patro)
PRAHA 2, Domácí potřeby - Kudrnáč, Bělehradská 74
PRAHA 8, JESTAR spol. s r. o., Střelničná 1660/30
PRACHATICE, Obchodservis, Jánská 122
ROUSÍNOV, Vladimír Sedlmajer, Skálova 1171/8
RYCHVALD, Esam, Orlovská 404
TŘEBÍČ, Haus Spezi, Spojovací ulice 1348
UHERSKÝ BROD, Domácí potřeby K & K s.r.o., Masarykovo nám. 103
UNHOŠŤ, TOP drogerie, Pražská 830
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, KOVOMAT PLUS s.r.o., Mírové nám. 89
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, AMICUS s.r.o., U Tržiště 2205
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, AMICUS s.r.o., Novosady 111/54
VLAŠIM, GASTROŠULC s.r.o., Lidická 1636

P RO D E J N Y O R I O N PA RT N E R
HOLICE v Čechách, Jungmannova 490
tel.: 603 208 261
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, OC Cimala, Poláškova 29
tel.: 571 623 929
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OD KINSKÝ, Bezručova 4
tel.: 566 628 861
JABLONEC NAD NISOU, Podhorská 424/6,
tel.: 605 261 018

PRODEJNY INDECOR
HRADEC KRÁLOVÉ, OC Aupark, Gočárova třída 1754/48a
KOLÍN, OC Futurum Kolín, Rorejcova 90
LIBEREC, OC Liberec Nisa, České Mládeže 456
OLOMOUC, OC Galerie Šantovka, Polská 1
OPAVA, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
PARDUBICE, Atrium Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799
PRAHA, NC Fenix Vysočanská, Freyova 945/35

Zboží označené touto značkou bude k dispozici v pozdějším termínu. Přesnější informace vám podají naše operátorky.
Během platnosti katalogu může dojít ke změně cen. Právo na tiskové chyby vyhrazené, barvy a druhy zboží podle aktuální nabídky a do vyprodání zásob.
Platnost katalogu do 31. 8. 2022. Informace o prodejnách Orion - tvoříme vaši domácnost - najdete na www.oriondomacipotreby.cz, případně vás budou
informovat naše operátorky na tel. +420 469 770 088. S nimi také můžete vyřídit vaši objednávku.
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ORION MAGAZÍN

Čerstvě namletá káva
provoní celou domácnost. Ruční mechanický
mlýnek nabízí možnost přípravy kávy velmi lahodné chuti. Zaručuje snadné a perfektní mletí
kávových zrnek. Umožní vám umlít kávu velmi
najemno, ale také nahrubo – 8 různých
stupňů hrubosti. Navíc nastavení je
velmi jednoduché. Mlýnek skvěle vypadá a není potřeba ho nikam schovávat do skříňky, poslouží jako pěkná
dekorace a bude vždy po ruce.

Mechanický mlýnek
na kávu

Plnění v horní části pod kličkou,
která se snadno nasazuje a snímá.
Materiál: nerezová ocel, sklo, plast,
keramický mlecí mechanismus.
Rozměry: pr. 9 cm, v. 17/21 cm.
Snadná regulace hrubosti mletí:
1 nejjemnější

až

8 nejhrubší

130231

699,N OV I N K A!

Hrubost mletí si můžete velmi
SNADNO regulovat na 8 stupňů
pomocí otočného prstence ve střední
části mlýnku.

JARO - LÉTO 202 2
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Vaříte

jen pro dva?

Aroma pekáč GRANDE
3 díly
127025

• skleněná poklice s aroma úchytem umožní jemné dávkování
tekutých dochucovadel

1 499,-

N OV I N K A!

Není vždy potřeba jen velké nádobí. Když
vaříte třeba jen pro dva, bude pro vás ideální volbou hranatý pekáč Grande. Ohlasy na
vaření v jakékoli z nádob kolekce GRANDE
jsou velmi pozitivní, uživatelé jsou spokojeni
a pějí samou chválu. Jak na skvělou nepřilnavost povrchu, tak na pohodlí při vaření
i pečení, na snadnou údržbu a v neposlední
řadě na dlouhou životnost toho nádobí.
• pekáč je opatřen uvnitř velmi
kvalitním nepřilnavým
povrchem PFLUON
GRANIT

Aroma nízký
pekáč GRANDE
2 díly
127030

999,-

Stejné vlastnosti má i oválný pekáč s aroma
poklicí a mimostředně umístěnými uchy.
Svou velikostí a tvarem je však ideální
na přípravu ryb, rolád...

834630

N OV I N K A!

