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skládací - všude
se snadno vejde

lehké 
a zajímavě 
tvarované

Kempování

www.oriondomacipotreby.cz



110276 Sada 3 hrnců + odnímatelná rukojeť 

121553  Podložka pod hrnec pr. 22,5 cm

Nádobí Grande Combi
s odnímatelnou rukojetí
Cestování karavanem nebo obytným autem po 
krásách přírody, a historických zajímavostech 
měst i jiných míst je velmi oblíbené a v posled-
ních letech opravdu “in”. Výhodou je, že nejste 
při své dovolené nebo výletě pouze na jednom 
místě. Pár dní se můžete zdržet na jednom místě  
a za pár hodin být zase někde úplně jinde. Když už 
si takový domeček na kolečkách pořídíte, musíte 
ho také funkčně a s rozmyslem vybavit. Pojďte se  
s námi podívat na výrobky, které by se vám 
mohly hodit v kuchyni při vaření a přípravě jíd-
la. Hlavními požadavky na takové vybavení jsou 
skladnost, lehkost a funkčnost.
Materiál: hliník s vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT 
a s profilovaným dnem, plast, kov, silikon. 

Materiál: kov. 
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110275 Sada 2 pánví 
+ odnímatelná rukojeť 

na sporákDíky odnímatelné rukojeti 
lze nádobí Grande Combi 
vložit do trouby, přenést 
jej bez chňapek na stůl, 

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

do trouby

na stůl

do chladničky

do myčky

do zásuvky

112984 Pánev pr. 24 cm

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

112986 Pánev pr. 28 cm

112985 Pánev WOK pr. 26 cm

181719 Rukojeť 
k nádobí Grande Combi

Víčko 
151392  pr. 16 cm
151393  pr. 18 cm
151394  pr. 20 cm

Materiál: kov. 

Materiál: plast.

BEZ
RUKOJETI

BEZ
RUKOJETI
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Složené zaberou 
minimum místa.
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Skládací dóza s víčkem
127158 0,78 l
127159 1 l
Materiál: plast, silikon.

Další pomocnícipro vaření a uložení potravin
Krájecí prkénko Basic
126826 36x19 cm
126827 32x23 cm
126828 35,5x26 cm

Materiál: plast.

Materiál: nerez, plast.

Skládací cedník
124471 pr. 20 cm
127472 pr. 25,5 cm

831142 Kuchyňský nůž 
Titan Chef d. 20 cm



• také v zelené a bílé barvě 
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Skládací dóza s víčkem
127158 0,78 l
127159 1 l

Dóza na potraviny Matrix
127162 1,7 l
127172 2,6 l
127173 2,75 l
127163 3,25 l

Materiál: plast.

Materiál: termoplast.

Dóza na potraviny Foly
127169 1,25 l
127170 1,8 l
127171  2,7 l

Skládací cedník
124471 pr. 20 cm
127472 pr. 25,5 cm

Plastový košík
731167 15,5x12,5x6,5 cm
731168 20x15,5x6,5 cm
731170 38,5x25,5x6,5 cm
731112 24,5x15,2x7,5 cm

a další...

Kuchyňské náčiní
140286 naběračka
140287 naběračka lžíce
140298  naběračka na špagety
140349  obracečka s otvory
143120  mačkadlo
143698  vidlička
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Servírování 
Plastové nádobí AURA
• kvalitní plast, kombinace  
 dvou barev, zajímavý tvar

• na teplé i studené nápoje

Hrnek
128849 0,4 l

Miska
120289 pr. 12 cm

Mísa
120290 pr. 25 cm
Prostírání - modré
710831 45x30 cm

Pohár
121775 0,4 l

Talíř
128459 pr. 25 cm

Materiál: polyester.
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Servírovací tác s uchy
34x20 cm
153839 přírodní
153841 bílý
48x30 cm
153840 přírodní
153842 bílý

• tvarem  
 vhodný 
 do dvířek 
 lednice

• mix barev

Džbán s víkem
126647 2 l

Džbán s víkem
126649 1,8 l

Plastový talíř mělký
128469 pr. 22,5 cm

Plastový talíř hluboký
128468 pr. 21,5 cm

Pohár
121773 0,5 l

Pohár na nožce
121772 0,35 l

Plastová lžička
140521 d. 15 cm

Materiál: lisované dřevo.

Materiál: plast.

Materiál: plast.

Materiál: polyester.

Materiál: plast.
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Večery u grilu
Po turistice nebo cyklovýletě je hezké zakončit den pohodou u dobré 
večeře, při sklence nějakého osvěžujícího nápoje. V létě je nejlepší něco 
dobrého ugrilovat. Tak vám přejeme pěkný večer.

960370 Grilovací 
zástěra DENIM

143743 Láhev 
s kohoutkem 10 l

152184 Prodloužená 
chňapka DENIM

Materiál: 
bavlna, kůže.      

Materiál: sklo, plast.
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111177 Teflonová grilovací 
podložka 2 ks

153202 Grilovací jehly 
6 ks

122972 Dřevěný stojan 
na příbory

831153 Steakový příbor

142738 Grilovací mašlovačka 
34 cm

111181 Grilovací deska 
GRANDE 34x26,5 cm

111183 Grilovací 
mřížka

Materiál: nerez, dřevo.

Materiál: silikon, nerez.

Materiál: pochromovaná ocel, 
 kov, plast.

Materiál: kov.
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Vychytávka nejen do karavanu
nahradí pokličky, víčka i protiskluzové podložky. 

• na talíře, misky, skleničky, hrnky
• na sklo, keramiku, porcelán, nerez
• chrání jídlo před oschnutím, jsou skladné, lehké

113415 Silikonové fólie 3 ks
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Ukládání věcí

Vybavení do koupelny řady

v obytném autě, karavanu, v kempu, doma, při převážení 
věcí na chalupu zabezpečí plastové boxy s víčky. Dají se 
stohovat, kombinovat různé velikosti, aby byl efektivně 
využit veškerý úložný prostor. 

• velký s kolečky    
 126006/30 l, 122646/40 l,  
 126096/80 l
• nízký s větracím otvorem  
 154009/55 l
• nízké, vysoké v různých 
 velikostech

• lehké, elegantní

Box s větracím otvorem
154025 33x19,5 cm
154026 37x29 cm

Box 
s pevnými 
klipy

Materiál: plast, bambus.

530779 Dávkovač mýdla 0,33 l
531336 Držák zubních kartáčků pr. 7 cm
127529 Box na papírové kapesníky
127134 Dóza na vatové tyčinky
127135 Dóza na vatové tampónky

Skvěle uloží 
potraviny ale i boty.    



Na dovolené se uklízí pouze to nejnutnější. Občas 
se ale uklidit nebo přemáchnout nějaké prádlo 
prostě musí. Je výhodné řešit takové pomocníky, 
které nezaberou mnoho místa. Ideální jsou sklá-
dací nádoby, které snadno složíte. Přitom při roz-
ložení jsou dostatečně velké a skvěle poslouží.
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Úklid

721129   Plastové skládací vědro   10,5 l

711916   Plastová lopatka 
+ smetáček

711908   Smeták

711519   Teleskopická hůl

SUPER
SKLADNÉ



Materiál: mikrovlákno, plast.
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710232   Mechanický 
zametač a mop 2v1

720808   Plastový 
skládací dřez   10 l

710515   Houba 
na nádobí   10 ks 710485   Plastový 

kartáč na nádobí

710969   Bavlněná 
utěrka DOT GIFTY 3 ks

150692   Odkapávač na nádobí

730560   Skládací koš s uchy 38 l

531037   Plastové 
prádelní kolíčky 
20 ks

531036   Šňůra 
na prádlo 15 m

531149   Skládací 
sušák na prádloSUPER

SKLADNÉ

SUPER
SKLADNÉ



14

Hurá na VÝLET!
Ať už se chystáte do hor či do nížin, do lesa, na hory nebo za kulturními pa-
mátkami, na cestu je potřeba raději vzít svačinu a nápoje. Ne vždy potkáte 
„občerstvovací stanici“ a pak musíte sáhnout do batůžku. Aby zůstala svačina 
čerstvá a vzhledná, využijte plastové boxy. Osvěžující teplotu nápoje skvěle 
udrží termoplechovky. A nezapomeňte si přibalit něco na posilněnou – dětem 
čokoládu a dospělým něco tekutého.

Termoplechovka 
se sklápěcím pítkem
125875 0,7 l  ZIP

Nerezová termoláhev
830634 0,88 l
830635 1,1 l

Placatky/kapesní láhev 0,24 l
125995 Tekutá pomoc 125996 Ať ti to šlape

Materiál: 
nerez, plast.

Materiál: nerez. • další dekory najdete 
na www.oriondomacipotreby.cz

125154 Nerezové odlivky v pouzdře 
4 ks, 0,03 l
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Když vyrazíte 
na houby

Svačinové boxy
127305 SOVA

154036 SVĚT
154037 SPORT

154035 KVĚT
154038 SRDÍČKA

Materiál: plast.

Materiál: hliník, polyester, plast.

Materiál: nerez, dřevo.
• uzavírá se na dva plastové zipy
• opakovaně použitelné

• využijete  
 také na piknik, 
 na nákupy…
• lehký, skladný
• nosnost až 15 kg

730554 Skládací košík 
s výztuží

831681 Skládací houbařský nůž 
se štětcem

750628   20x30 cm, 50 ks
750629   25x35 cm, 25 ks

142251 2 velikosti, 30+30 ks

Mohly by se vám také 
hodit svačinové sáčky.
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Nocování v přírodě je samozřejmě možné i ve skromněj-
ších podmínkách, než jaké nabízí karavan. I stanování má 
různé podoby. Trempíci sbalí stan, spacák a ešus na záda 
a vyráží do přírody. Pokud ale jedete do kempu na několik 
dní, poradíme vám, co zabalit s sebou.

Stanování

Plastové nádobí – mix barev
121708 Pohár 0,3 l
120158  Hluboký talíř pr. 18,5 cm
120152 Mělký talíř pr. 23,5 cm

Papírové nádobí
124586 Pohár 0,25 l, 10 ks
128406 Mělký talíř pr. 22,5 cm, 10 ks
151431 Brčko d. 19,5 cm, 50 ks

Plastový box s víkem
126094 vysoký 21 l
122628 nízký  30 l

120148 Hluboký talíř obdélníkový
121630 Miska hluboká
144604 Dezertní lžička d. 14 cm, 10 ks

• také čtvercový tvar 
 120157, 120153

• různé velikosti,
 mix barev

• mix barev

• v naší nabídce na www.oriondomacipotreby.cz najdete  
mnoho velikostí těchto boxů. Vysoké, nízké, na kolečkách…

Vše můžete na cestu uložit do plastového boxu 
s víkem na pevné klipy. Nic se nevysype, nádo-
bí bude uloženo i v kempu a box můžete použít 
také na přenášení nádobí do umývárny nebo 
jej využít jako lavor.

1.

4.
8.

2.
7.

7.

5.
9.

3.

6.
10.

11.

11.

851324 Cestovní kosmetická taštička
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Papírové nádobí
124586 Pohár 0,25 l, 10 ks
128406 Mělký talíř pr. 22,5 cm, 10 ks
151431 Brčko d. 19,5 cm, 50 ks

811241 Cestovní organizéry sada červená
811242 Cestovní organizéry sada šedá

731405 Termobrašna BEACH 8 l
731411 Termobrašna GRID 14 l

870646 1,5V AAA 4 ks  mikrotužkové
870645   1,5V AA 4 ks   tužkové

Láhev s termoobalem 0,54 l   
143764 KVĚT 
143763 MODRÁ

112267 Termopohár 0,43 l  modrá
112272 Termopohár 0,5 l   šedá

124528  Nerezová termoska 1 l

851322 Sada plastových lahviček na kosmetiku

154020  Mini box se šicími potřebami

Dále se mohou hodit další pomocníci na mytí nádobí a sušení prádla – viz. str. 13. 

• na e-shopu nebo v prodejnách Orion 
 další velikosti

Nezapomeňte na náhradní baterie 
do svítilny, čelovky…

1.

4.

8.

2.

5.

9.

12.

12.

19.

19.

23.

23.

14.

14.

16.

16.

3.

6. 10.

13.

13.

20.

20.

24.

24.

21.

21.

22.

22.

15.

15.

17.

17.

18.

18.

Pro uložení potravin se 
může hodit termobrašna 
nebo jiné termonádobí. 
Její funkci oceníte nejen  

 v zimě pro udržení tepla.



V našich obchodech nebo 
na e-shopu také samo-
statné nerezové hrneč-
ky ve třech velikostech  

 110406, 110405, 120302.
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Dětem na tábor je potřeba sbalit kromě oblečení 
také pomocníky na hygienu, nádoby na jídlo a pití. 
V naší nabídce můžete svým táborníkům vybrat 
několik takových věcí. Nechte se inspirovat:

Chystáte děti na TÁBOR?

143656 Nerezový příbor 3 ks

531715 Plastové 
UNI pouzdro

Nerezová sada ešusů
111307 3dílná
velký a malý ešus + miska

111308 7dílná
velký a malý ešus, miska, 
hrneček, příbor



Co zabalit?

Do batůžku na táborové 
výlety se bude hodit láhev 
s pítkem i termoplechovka.
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143656 Nerezový příbor 3 ks

531715 Plastové 
UNI pouzdro

Plastová láhev s pítkem
143766 0,75 l červená
143765 0,75 l černá

Tritanová láhev s víčkem
124580 0,65 l   mix barev
124581 0,73 l   mix barev

531325 Plastové pouzdro 
na kartáček   mix barev

532139 Plastové pouzdro  
na mýdlo     mix barev

851321 Sada plastových 
lahviček na tábor 

851324 Cestovní textilní
kosmetická taštička     mix barev

831699 
Skládací nůž

Nerezové termoplechovky
125890 0,4 l Reflex zelená
125891 0,4 l Reflex růžová
128514 0,5 l Dinosauři
128515 0,5 l Svět

Starší děti už mohou 
potřebovat také nůž.



Právo na tiskové chyby vyhrazeno, 

barvy a druhy zboží dle aktuální 

nabídky. Platí do vyprodání zásob.
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Smaltovaný kotlík na guláš
111069 7,5 l
111070 9,5 l
111071  13 l

Smaltovaná poklice na kotlík
126301 pr. 34 cm/na 7,5 l
126302 pr. 36 cm/na 9,5 l
126303 pr. 40 cm/na 13 l

111056 Litinová skládací 
trojnožka d. 120 cm

Nerezová naběračka
140291 pr. 9 cm

Výsuvný plynový 
zapalovač
833177 d. 12/18 cm

Vaření v přírodě 
má stále své kouzlo. Při stanování i kempování si můžete 
uvařit polévku, guláš s houbami i ranní čaj z lesních rostlin 
a plodů. Ozvláštníte tak romantické chvíle u ohýnku. 

Mohla by se vám dále hodit  
naběračka a zapalovač.

• další velikosti 
 na www.oriondomacipotreby.cz 

Více informací 
o nerezových 
ešusech najdete 
na str. 18.

834638


