
38,9938,99
55,99

Orion Vám pomôže 
s prípravou Veľkej noci

     22. 3. – 11. 4. 2023

Zľava 30 %

jedinečná cena

s prípravou Veľkej noci
     22. 3. – 11. 4. 2023

Veľkonočné pečenie

Valček s dekorom
drevo
141259   kvety, d. 20/38 cm
11,99
141262   Veľká Noc, d. 16/33 cm
6,99

Pečiatka
drevo, pr. 5,5 cm
127455 
2,89

Vykrajovačka
nerez, pr. 6 cm
127452 
0,99

Dekorácia kura
351829
3,29

Multifunkčný mlynček 
na cestoviny
FRANCESCO
131512

viac na str. 2

s prípravou Veľkej noci
     22. 3. – 11. 4. 2023

• 3 nástavce
• 5 funkcií 
• 2 radielka Franc

esco

Koláčová 
forma
pr. 27 cm
151778   hnedá
151779   oranžová

7,697,69
10,99

zľava 
30 %

• vlasové rezance
• lasagne

• polievkové rezance

• široké rezance

• ravioly

• 2 typy radielok 



Keramické formy dobre vedú teplo. Upečiete v nich klasického 
piškótového alebo maslového baránka (5-6 vajec), ale môžete formu využiť 

aj na prípravu aspikov, plniek, paštéty, tlačenky a iných dobrôt. 

Silikónové formy  sú ľahké a nepriľnavé, cesto sa v nich nepripeká,   
                            nepohlcujú chute z potravín. Sú odolné teplotám 
    od -40 °C do +220 °C. Sú veľmi skladné. 

Baránok
34x10x17,5 cm
111540
15,99

Sliepočky, 4 tvary
sliepočka cca 7x7x6,5 cm
151782   hnedá
151783   oranžová
5,59

Srnčí chrbát
33,5x15 cm
120052 

Zajac
15,5x21x7 cm
120001 
13,99

Baránok
31x17 cm
151734   hnedá
151735   oranžová 
11,99

Muffiny 12 tvarov 
pr. 7 cm
120066

Sliepočka
17x13x6/10 cm 

120047
10,49

Mini bábovky 
4 tvary
pr. 10 cm
120065 

N O V I N K A !

Formy Marissa
s vypracovanými detailami a nepriľnavým 
povrchom. Budete milo prekvapení, 
aké krásne dezerty pre koledníkov vytvoríte. 

Silikónové formy 
                            nepohlcujú chute z potravín. Sú odolné teplotám 
Silikónové formy 
                            nepohlcujú chute z potravín. Sú odolné teplotám 
Silikónové formy 
    od -40 °C do +220 °C. Sú veľmi skladné. 

Baránok
31x17 cm
151734   hnedá
151735   oranžová 
11,99

N O V I N K A !

Zajačikovia, 
6 tvarov
zajačik cca 9x4 cm
151784   hnedá
151785   oranžová
5,59

• vykúzlite
3 zajačiky
- spojením 
predného 

a zadného dielu 

19,5919,59
27,99

19,5919,59
27,99

16,7916,79
23,99

zľava 
30 %



Fľaša s viečkom a s dekorom
borosilikátové sklo, nerez

0,6 l
143761   šachovnica
8,99       7,19

0,75 l
143760   mriežka
9,99       7,99

0,75 l
143762   mak 
9,99       7,99

• nápoj môžete ochutiť čerstvým ovocím alebo bylinkami
- umožní vám to široké hrdlo.
• borosilikátové sklo znáša teplotu až 100 °C
• viečko na závit so silikónovým tesnením zabráni rozliatiu nápoja

Fľaše na šport, do školy, na výlet...
Dostatok tekutín je potrebné mať po ruke nielen pri športe, ale aj počas školskej výučby 
alebo na výletoch. Zatiaľ čo do práce pokojne unesiete štýlovú sklenenú fľašu, pri turistike 
a školákom do aktovky sa snažíte uľahčiť 
a potom je skvelým riešením fľaša tritánová. 

Fľaša s uzáverom FIT
tritan, 0,75 l
143771   zelená
143772   modrá
143773   čierna 

Fľaša s uzáverom 
TRINNY
tritan, 0,73 l
124581

• možnosť zavesenia
• s náustkom, ktorý je chránený uzáverom  

• mix farieb

Tritan = populárna náhrada skla
• je vysoko odolný voči nárazom
• dokonale priehľadný, ľahký
• nepreberá žiadne chute ani vône
• môže sa umývať v umývačke riadu
• neobsahuje plastifikátory ani iné škodlivé látky
• znáša nízke aj vysoké teploty -10 °C do +95 °C

na šport

do školy

na turistiku

k vode

do práce na ihrisko na doma

6,696,69
8,99

8,998,99
11,99

zľava až 26 %

zľava 20 %



• vďaka pórovitosti absorbuje a uvoľňuje vlhkosť 
   a vďaka tomuto procesu bude chlieb chrumkavý 

Ďalšie tvary, veľkosti a vzory ratanových ošatiek 
nájdete na našom e-shope 

alebo na predajniach Orion tvoríme vašu domácnosť.

Kameň na pečenie
keramika, drôt, pr. 33 cm
123778
14,99

Ratanová ošatka
731178   oválna, klas, 26x13x9 cm
731177   okrúhla, srdce, pr. 21 cm

Forma na chlieb
keramika, 33x16 cm

123297
18,99

Vrecko na pečivo
bavlna, 40x40 cm
710960
3,99

Drôtená podložka
nerez, pr. 32,5 cm
121544
4,99

Drôtená podložkaDrôtená podložka
nerez, pr. 32,5 cmnerez, pr. 32,5 cm
121544
4,99

Nôž na zdobenie chleba
drevo, ocel
831155
6,49

Digitálna váha
131808 s miskou, 5 kg/2,5 l
131809 s kráj. doskou, 5kg

Upečte si voňavý 
          DOMÁCI CHLIEB
Počuli ste od priateľov, že pečú doma chlieb, ale obávate sa,
že je to príliš náročné a výsledok neistý? Hoďte obavy za hlavu
a skúste to s nami. Ak sa do pečenia pustíte s láskou,
bude vás tento proces baviť a z výsledku budete mať
radosť nielen vy, ale celá rodina.

Utierka, 3 ks
bavlna. 70x50 cm
710970

Ďalšie tvary, veľkosti a vzory ratanových ošatiek 
nájdete na našom e-shope nájdete na našom e-shope 

alebo na predajniach Orion tvoríme vašu domácnosť.

Forma na chliebForma na chlieb
keramika, 33x16 cmkeramika, 33x16 cm

123297
18,99

keramika, 33x16 cm

zľava až 30 %

zľava 
až 40 %

7,697,69
10,99

7,697,69
10,99

8,998,99
12,99

20,9920,99
34,99

15,3915,39
21,99



108x 34x

www.oriondomacipotreby.cz www.oriondomacepotreby.sk

Zákaznická linka

469 770 088
Po - Pá 7:00 - 16:00

Zákaznická linka

031 701 33 52
Po - Pi 7:30 - 16:00

Právo na tlačové chyby vyhradené, farby a druhy tovaru podľa aktuálnej ponuky. Platí do vypredania zásob. 

42x22,5x16 cm
127505   chlebovka
26,99

11,5x11,5x14 cm
127524   soľ
127515   strúhanka
127503   cukor
6,89

11,5x11,5x14 cm
153696   múka hladká 
153697   múka polohrubá
153698   múka hrubá

11,5x11,5x28,5 cm
špagety
127535   

Dóza s viečkom SRDCE
plech, drevo

11,5x11,5x14 cm
153696   múka hladká 
153697   múka polohrubá
153698   múka hrubá

9,5x9,5x14 cm
127514   kakao
127502   káva
127501   čaj
6,19

14x14x16,5 cm
cestoviny   
127517   
7,19

14x14x10,5 cm
sušienky   
127504   
7,19

11,5x11,5x14 cm
127524   soľ
127515   strúhanka
127503   cukor127503   cukor

11,5x11,5x14 cm
127524   soľ
127515   strúhanka
127503   cukor127503   cukor
6,89

Dóza CLIP
153688   0,5 l   
153689   1,6 l   
153690   2,3 l   

zľava 
až 30 %

zľava 
35 %

5,495,49
6,89

3,793,79
5,79

5,195,19
7,99

5,695,69
8,79

7,697,69
10,99



Od jari ide GRILOVANIE
Doprajte si čo možno najčastejšie príjemné večery s rodinou
alebo priateľmi pri grilovaní. Je to zaslúžený odpočinok
po náročnom pracovnom dni. Vôbec najlepšie
sa samozrejme griluje cez víkend. V našom
sortimente na vás čaká pár dobrých
pomocníkov, ktoré z vás urobia majstra grilu.

Panvica na hamburgery GRANDE
nepr. povrch PFLUTON GRANIT

pr. 26,5 cm
113201

Grilovacia mriežka
pochrom. plech, 

32x26 cm
111183
13,99

Grilovací plech
nerez, 43x25x5 cm
127005

Sada grilovacieho 
náčinia 
8 ks + kufrík
nerez, d. cca 34,5 cm
141830

Kuchynská chňapka
bavlna, koža, magnet, 

d. 35 cm
153902
6,49

Servírovacia doska
MANGO
50x22 cm
126836

• grilovanie zeleniny, rýb, mäsa
• výškovo nastaviteľná podľa množstva grilovanej zeleniny
• uľahčí otočenie a rovnomerné grilovanie z oboch strán
• dostatočne dlhá rukoväť zabráni popáleniu rúk od žiaru• mäso alebo špízy či ryby položíte na plech 

 a umiestníte ho na gril alebo do rúry, 
 môžete použiť aj na priamy plameň

Sada grilovacieho 
náčinia 

•• uľahčí otočenie a rovnomerné grilovanie z oboch strán uľahčí otočenie a rovnomerné grilovanie z oboch strán uľahčí otočenie a rovnomerné grilovanie z oboch strán uľahčí otočenie a rovnomerné grilovanie z oboch strán
 mäso alebo špízy či ryby položíte na plech 

 a umiestníte ho na gril alebo do rúry, 
 môžete použiť aj na priamy plameň

8 ks + kufrík
nerez, d. cca 34,5 cm

 dostatočne dlhá rukoväť zabráni popáleniu rúk od žiaru

Sada grilovacieho 
náčinia 

• dostatočne dlhá rukoväť zabráni popáleniu rúk od žiaru dostatočne dlhá rukoväť zabráni popáleniu rúk od žiaru

• obracačka
• vidlička
• nôž
• kliešte
• 4 ihly 
na špízy

ušetríte
4 €

10,7910,79
12,99

21,9921,99
25,99

17,5917,59
19,99

14,9914,99
16,99


