
979,-979,-
1399,-

Orion Vám pomůže 
s přípravou Velikonoc

     22. 3. – 11. 4. 2023

sleva 30 %

jedinečná cena

s přípravou Velikonoc
     22. 3. – 11. 4. 2023

Velikonoční pečení

Váleček s dekorem
dřevo
141259   květy, d. 20/38 cm
299,-
141262   Velikonoce, d. 16/33 cm
169,-

Razítko
dřevo, pr. 5,5 cm
127455 
69,-

Vykrajovačka
nerez, pr. 6 cm
127452 
25,-

Dekorace kuře
351829
79,-

Multifunkční strojek
na těstoviny 
FRANCESCO
131512

více na str. 2

s přípravou Velikonoc
     22. 3. – 11. 4. 2023

• 3 nástavce
• 5 funkcí
• 2 rádelka Franc

esco

Koláčová 
forma
pr. 27 cm
151778   hnědá
151779   oranžová

188,-188,-
269,-

sleva 
30 %

• vlasové nudle
• lasagne

• polévkové nudle

• široké nudle

• ravioly

• 2 typy rádýlek



Keramické formy dobře vedou teplo. Upečete v nich klasického 
piškotového nebo máslového beránka (5-6 vajec), ale můžete formu využít také 

k přípravě aspiků, nádivek, paštiky, tlačenky a jiných dobrot.

Silikonové formy  jsou lehké a nepřilnavé, těsto se v nich nepřipéká, 
                           nepohlcují chutě z potravin. Jsou odolné teplotám 
   od -40 °C do +220 °C. Jsou velmi skladné.

Beránek
34x10x17,5 cm
111540
399,-

Slepičky, 4 tvary
slepička cca 7x7x6,5 cm
151782   hnědá
151783   oranžová
139,-

Srnčí hřbet
33,5x15 cm
120052 

Zajíc
15,5x21x7 cm
120001 
339,-

Beránek
31x17 cm
151734   hnědá
151735   oranžová 
299,-

Muffiny 12 tvarů
pr. 7 cm
120066

Slepička 
17x13x6/10 cm 

120047
249,-

Mini bábovky 
4 tvary
pr. 10 cm
120065 

N O V I N K A !

Formy Marissa
s vypracovanými detaily a nepřilnavým 
povrchem. Budete mile překvapeni, 
jak krásné dezerty pro koledníky vytvoříte.

Silikonové formy 
                           nepohlcují chutě z potravin. Jsou odolné teplotám 
Silikonové formy 
                           nepohlcují chutě z potravin. Jsou odolné teplotám 
Silikonové formy 
   od -40 °C do +220 °C. Jsou velmi skladné.

Beránek
31x17 cm
151734   hnědá
151735   oranžová 
299,-

N O V I N K A !

Zajíčci, 6 tvarů
zajíček cca 9x4 cm
151784   hnědá
151785   oranžová
139,-

• vykouzlíte 
 3 zajíčky 
 – spojením 
 předního 
 a zadního dílu

489,-489,-
699,-

489,-489,-
699,-

419,-419,-
599,-

sleva 
30 %



Láhev s víčkem a s dekorem
borosilikátové sklo, nerez

0,6 l
143761   šachovnice
199,-       159,-

0,75 l
143760   mřížka
219,-       175,-

0,75 l
143762   mák
219,-       175,-

• nápoj můžete ochutit čerstvým ovocem nebo bylinkami 
   – umožní vám to široké hrdlo. 
• borosilikátové sklo snáší teplotu až 100 °C
• víčko na závit se silikonovým těsněním 
 zabrání rozlití nápoje

Láhve na sport, do školy, na výlet…
Dostatek tekutin je potřeba mít po ruce nejen při sportu, ale také během školní výuky 
nebo na výletech. Zatímco do práce klidně unesete stylovou skleněnou láhev, 
při turistice a školákům do aktovky se snažíte 
ulehčit a pak je skvělým řešení láhev tritanová.

Láhev s uzávěrem FIT
tritan, 0,75 l
143771   zelená
143772   modrá
143773   černá 

Láhev s uzávěrem 
TRINNY
tritan, 0,73 l
124581

• možnost zavěšení
• s pítkem, které je chráněno uzávěrem

• mix barev

Tritan = populární náhražka skla
• je vysoce odolný vůči nárazům
• dokonalé průhledný, lehký
• nepřejímá žádné chutě ani vůně
• může se mýt v myčce na nádobí
• neobsahuje plastifikátory ani jiné škodlivé látky
• snáší nízké i vysoké teploty -10 °C do +95 °C

na sport

do školy

na turistiku

k vodě

do práce na hřiště na doma

169,-169,-
229,-

224,-224,-
299,-

sleva až 26 %

sleva 20 %



• díky pórovitosti absorbuje a uvolňuje vlhkost 
   a díky tomuto procesu bude chléb křupavý

Další tvary, velikosti a vzory ratanových ošatek 
najdete na našem e-shopu 

nebo v prodejnách Orion tvoříme vaši domácnost.

Pečicí kámen
keramika, drát, pr. 33 cm
123778
359,-

Ratanová ošatka
731178   oválná, klas, 26x13x9 cm
731177   kulatá, srdce, pr. 21 cm

Forma na chléb
keramika, 33x16 cm

123297
449,-

Vak na pečivo s potiskem
bavlna, 40x40 cm
710960
99,-

Drátěná podložka
nerez, pr. 32,5 cm
121544
119,-

Drátěná podložkaDrátěná podložka
nerez, pr. 32,5 cmnerez, pr. 32,5 cm
121544
119,-

Nůž k zdobení chleba
dřevo, ocel
831155
159,-

Digitální váha
131808 s miskou, 5 kg/2,5 l
131809 s kráj. prkénkem, 5kg

Upečte si voňavý 
           DOMÁCÍ CHLÉB
Slyšeli jste od přátel, že pečou doma chléb, ale obáváte se, 
že je to příliš náročné a výsledek nejistý? Hoďte obavy za hlavu 
a zkuste to s námi. Pokud se do pečení pustíte s láskou, 
bude vás tento proces bavit a z výsledku budete mít 
radost nejen vy, ale celá rodina. 

Utěrka, 3 ks
bavlna. 70x50 cm
710970

Další tvary, velikosti a vzory ratanových ošatek 
najdete na našem e-shopu najdete na našem e-shopu 

nebo v prodejnách Orion tvoříme vaši domácnost.

Forma na chlébForma na chléb
keramika, 33x16 cmkeramika, 33x16 cm

123297
449,-

keramika, 33x16 cm

sleva až 30 %

sleva 
až 40 %

189,-189,-
269,-

188,-188,-
269,-

219,-219,-
319,-

539,-539,-
899,-

384,-384,-
549,-



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 tiskové chyby vyhrazeno, barvy a druhy zboží dle aktuální nabídky. Platí do vyprodání zásob.

42x22,5x16 cm
127505   chlebovka
699,-

11,5x11,5x14 cm
127524   sůl
127515   strouhanka
127503   cukr
159,-

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

11,5x11,5x28,5 cm
špagety
127535   

Dóza s víčkem SRDCE
plech, dřevo

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

9,5x9,5x14 cm
127514   kakao
127502   káva
127501   čaj
139,-

14x14x16,5 cm
těstoviny   
127517   
169,-

14x14x10,5 cm
sušenky   
127504   
169,-

11,5x11,5x14 cm
127524   sůl
127515   strouhanka
127503   cukr127503   cukr

11,5x11,5x14 cm
127524   sůl
127515   strouhanka
127503   cukr127503   cukr
159,-

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

sleva 
až 30 %

sleva 
35 %

127,-127,-
159,-

83,-83,-
129,-

116,-116,-
179,-

129,-129,-
199,-

174,-174,-
249,-



Od jara jede GRILOVÁNÍ
Dopřejte si co možná nejčastěji příjemné večery s rodinou 
nebo přáteli při grilování. Je to zasloužený odpočinek 
po náročném pracovním dnu. Vůbec nejlépe 
se samozřejmě griluje o víkendu. V našem 
sortimentu na vás čeká pár dobrých 
pomocníků, které z vás udělají mistra grilu.

Pánev na hamburgery GRANDE
nepř. povrch PFLUTON GRANIT

pr. 26,5 cm
113201

Grilovací mřížka
pochrom. plech, 

32x26 cm
111183
349,-

Grilovací plech
nerez, 43x25x5 cm
127005

Sada grilovacího 
náčiní
8 ks + kufřík
nerez, d. cca 34,5 cm
141830

Kuchyňská chňapka
bavlna, kůže, magnet, 

d. 35 cm
153902
159,-

Servírovací prkénko
MANGO
50x22 cm
126836

• grilování zeleniny, ryb, masa
• výškově nastavitelná podle množství grilované zeleniny
• usnadní otočení a rovnoměrné grilování z obou stran
• dostatečně dlouhá rukojeť zabrání popálení rukou od žáru• maso nebo špízy či ryby položíte na plech 

 a umístíte jej na gril nebo do trouby, 
 můžete použít i na přímý plamen

Sada grilovacího 
náčiní

•• usnadní otočení a rovnoměrné grilování z obou stran usnadní otočení a rovnoměrné grilování z obou stran usnadní otočení a rovnoměrné grilování z obou stran usnadní otočení a rovnoměrné grilování z obou stran
 maso nebo špízy či ryby položíte na plech 

 a umístíte jej na gril nebo do trouby, 
 můžete použít i na přímý plamen

8 ks + kufřík
nerez, d. cca 34,5 cm

 dostatečně dlouhá rukojeť zabrání popálení rukou od žáru

Sada grilovacího 

• dostatečně dlouhá rukojeť zabrání popálení rukou od žáru dostatečně dlouhá rukojeť zabrání popálení rukou od žáru

• obracečka 
• vidlička 
• nůž 
• kleště 
• 4 jehly 
na špízy

ušetříte
100 Kč

249,-249,-
299,-

549,-549,-
649,-

439,-439,-
499,-

349,-349,-
399,-


