
šetria miesto

skladacie Navštívte naše stránky 
www.oriondomacepotreby.sk
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skladací – všade
sa ľahko vojde

ľahký 
a zaujímavo 
tvarovaný

Kempovanie

www.oriondomacepotreby.sk



110276 Súprava 3 hrncov + odnímateľná rukoväť 

121553 Podložka pod hrniec pr. 22,5 cm

Riad Grande Combi
s odnímateľnou rukoväťou
Cestovanie karavanom alebo obytným autom 
po krásach prírody a historických či iných za-
ujímavých miestach je veľmi obľúbené a v pos- 
ledných rokoch aj „in“. Výhodou je, že nie ste  
na svojej dovolenke či výlete iba na jednom mies-
te. Pár dní sa môžete zdržať na jednom mieste  
a za pár hodín byť zas niekde úplne inde. Keď už 
si taký domček na kolieskach zadovážite, musí-
te ho aj funkčne a premyslene vybaviť. Poďte sa  
s nami pozrieť na výrobky, ktoré by sa vám 
mohli hodiť v kuchyni pri varení a príprave jedla. 
Hlavnými požiadavkami na takéto vybavenie sú 
skladnosť, ľahkosť a funkčnosť.

Materiál: hliník s vynikajúcim nepriľnavým povrchom PFLUON GRANIT 
a s profilovaným dnom, plast, kov, silikón. 

Materiál: kov. 
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110275 Súprava 2 panvíc 
+ odnímateľná rukoväť 

na sporákVďaka odnímateľnej ruko-
väti je možné riad Gran-
de Combi vložiť do rúry, 
preniesť ho bez chňapiek  

na stôl, lepšie sa vojde do chladnič-
ky aj umývačky a ušetríte miesto aj  
v kuchynskej skrinke či zásuvke. 

do rúry

na stol

do chladničky

do umývačky

do zásuvky

112984 Panvica pr. 24 cm

Riad GRANDE Combi s veľmi kvalitným nepriľnavým povrchom PFLUON GRANIT 
a odnímateľnou rukoväťou poteší všetkých kuchárov a kuchárky. 
Môžete v ňom variť, smažiť, dusiť, opekať a zapekať s minimálnou potrebou tuku. 
Pripravovaný pokrm sa nepripeká, je možné ho na sporáku pripraviť a potom 
vložiť bez rukoväte do rúry.

112986 Panvica pr. 28 cm

112985 Panvica WOK pr. 26 cm

181719 Rukoväť 
k riadu Grande Combi

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

Materiál: kov. 

Materiál: plast.

BEZ
RUKOVÄTE

BEZ
RUKOVÄTE

v
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Zložené zaberú 
minimum miesta.
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Skladacia dóza s vekom
127158 0,78 l
127159 1 l
Materiál: plast, silikón.

Ďalší pomocnícina varenie a uloženie potravín
Doska na krájanie Basic
126826 36x19 cm
126827 32x23 cm
126828 35,5x26 cm

Materiál: plast.

Materiál: nerez, plast.

Skladacie cedidlo
124471 pr. 20 cm
127472 pr. 25,5 cm

831142 Kuchynský nôž 
Titan Chef d. 20 cm



• tiež v zelenej a bielej farbe 
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Skladacia dóza s vekom
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

Skladacie cedidlo
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 ďalšie...

Kuchynské náradie
140286 naberačka
140287 naberacia lyžica
140298  naberačka na špagety
140349  obracačka s otvormi
143120  mačkadlo
143698  vidlička
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Servírovanie 
Plastový riad AURA
• kvalitný plast, kombinácia  
 dvoch farieb, zaujímavý tvar

• na teplé aj studené nápoje

Hrnček
128849 0,4 l

Miska
120289 pr. 12 cm

Misa
120290 pr. 25 cm
Prestieranie – modré
710831 45x30 cm

Pohár
121775 0,4 l

Tanier
128459 pr. 25 cm

Materiál: polyester.
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Servírovacia tácka 
s uchami
34x20 cm
153839 prírodná
153841 biela
48x30 cm
153840 prírodná
153842 biela

• tvarom  
 vhodný 
 do dvierok 
 chladničky

• mix farieb

Džbán s vekom
126647 2 l

Džbán s vekom
126649 1,8 l

Plastový tanier plytký
128469 pr. 22,5 cm

Plastový tanier hlboký
128468 pr. 21,5 cm

Pohár
121773 0,5 l

Pohár na nožičke
121772 0,35 l

Plastová lyžička
140521 d. 15 cm

Materiál: lisované drevo.

Materiál: plast.

Materiál: plast.

Materiál: polyester.

Materiál: plast.
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Večery pri grile
Po turistike alebo cyklovýlete je príjemné zakončiť deň pri pohodovej  
výbornej večeri, pri poháriku nejakého osviežujúceho nápoja. V lete je 
najlepšie niečo dobré ugrilovať. Tak vám želáme pekný večer.

960370 Grilovacia 
zástera DENIM

143743 Fľaša 
s kohútikom 10 l

152184 Predĺžená 
chňapka DENIM

Materiál: 
bavlna, koža.      

Materiál: sklo, plast.
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111177 Teflónová grilovacia 
podložka 2 ks

153202 Grilovacie ihly 
6 ks

122972 Drevený stojan 
na príbory

831153 Steakový príbor

142738 Štetec na potieranie 
34 cm

111181 Grilovacia doska 
GRANDE 34x26,5 cm

111183 Grilovacia 
mriežka

Materiál: nerez, drevo.

Materiál: silikón, nerez.

Materiál: pochrómovaná oceľ, 
 kov, plast.

Materiál: kov.
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Vychytávka nielen do karavanu
nahradí pokrievky, viečka a protišmykové podložky. 

• na taniere, misky, poháre, hrnčeky
• na sklo, keramiku, porcelán, nerez
• chránia jedlo pred oschnutím, sú skladné, ľahké

113415 Silikónové fólie 3 ks
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Ukladanie vecí

Vybavenie do kúpeľne radu

v obytnom aute, karavane, v kempe, doma, pri prevážaní 
vecí na chalupu zabezpečia plastové boxy s viečkami. Dajú 
sa stohovať, kombinovať rôzne veľkosti, aby bol efektívne 
využitý všetok úložný priestor. 

• veľký s kolieskami    
 126006/30 l, 122646/40 l,  
 126096/80 l
• nízky s vetracím otvorom  
 154009/55 l
• nízke, vysoké v rôznych 
 veľkostiach

• ľahké, elegantné

Box s vetracím otvorom
154025 33x19,5 cm
154026 37x29 cm

Box 
s pevnými 
klipmi

Materiál: plast, bambus.

530779 Dávkovač mydla 0,33 l
531336 Držiak zubných kefiek pr. 7 cm
127529 Box na papierové vreckovky
127134 Dóza na vatové tyčinky
127135 Dóza na vatové tampóniky

Skvele uložia 
potraviny, ale aj topánky.    
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Upratovanie

721129 Plastové skladacie vedro 10,5 l

711916 Plastová lopatka 
+ metlička

711908 Zmeták

711519 Teleskopická tyč

SUPER
SKLADNÉ

Na dovolenke sa upratuje iba to najnutnejšie. Ob-
čas je ale potrebné upratať alebo prepláchnuť 
nejakú bielizeň. Je výhodné použiť takých pomoc-
níkov, ktorí nezaberú veľa miesta. Ideálne sú skla-
dacie nádoby, ktoré jednoducho zložíte. Pritom  
po rozložení sú dostatočne veľké a skvelo poslúžia.



Materiál: mikrovlákno, plast.
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710232 Mechanický 
zametač a mop 2 v 1

720808 Plastový 
skladací drez 10 l

710515 Hubka 
na riad 10 ks 710485 Plastová 

kefa na riad

710969 Bavlnená 
utierka DOT GIFTY 3 ks

150692 Odkvapkávač na riad

730560 Skladací kôš s uchami 38 l

531037 Plastové 
štipce na bielizeň 
20 ks

531036 Šnúra 
na bielizeň 15 m

531149 Skladací 
sušiak na bielizeňSUPER

SKLADNÉ

SUPER
SKLADNÉ
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Hurá na VÝLET!
Či sa už chystáte do hôr, či do nížin, do lesa, na hory alebo za kultúrnymi pa-
miatkami, na cestu sa hodí vziať si desiatu a nápoje. Nie vždy narazíte na „ob-
čerstvovaciu stanicu“ a potom musíte siahnuť do batohu. Aby zostala desiata 
čerstvá a vzhľadná, využite plastové boxy. Osviežujúcu teplotu nápoja skvelo 
udržia termoplechovky. A nezabudnite si pribaliť niečo na posilnenie – deťom 
čokoládu a dospelým niečo tekuté.

Termoplechovka 
so sklápacím náustkom 
125875 0,7 l ZIP

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

Ploskačka/vrecková fľaša 0,24 l
125995 Tekutá pomoc 125996 Ať ti to šlape

Materiál: 
nerez, plast.

Materiál: nerez. • ďalšie vzory nájdete 
na www.oriondomacepotreby.sk

125154 Nerezové štamprlíky v puzdre 
4 ks, 0,03 l



15

Keď vyrazíte 
na huby

Desiatové boxy
127305 SOVA

154036 SVET
154037 ŠPORT

154035 KVET
154038 SRDIEČKA

Materiál: plast.

Materiál: hliník, polyester, plast.

Materiál: nerez, drevo.
• uzatvára sa na dva plastové zipsy
• opakovane použiteľné

• využijete  
 tiež na piknik, 
 na nákupy…
• ľahký, skladný
• nosnosť až 15 kg

730554 Skladací košík 
s výstužou

831681 Skladací hubársky nôž 
so štetcom

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

142251 2 veľkosti, 30 + 30 ks

Mohli by sa vám tiež 
hodiť desiatové vrecká.
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Nocovanie v prírode je samozrejme možné aj v skromnej-
ších podmienkach, než aké ponúka karavan. Aj stanova-
nie má rôzne podoby. Tramp zbalí stan, spacák a ešus 
na chrbát a vyráža do prírody. Ak ale idete do kempu  
na niekoľko dní, poradíme vám, čo si zabaliť so sebou.

Stanovanie

Plastový riad – mix farieb
121708 Pohár 0,3 l
120158  Hlboký tanier pr. 18,5 cm
120152 Plytký tanier pr. 23,5 cm

Papierový riad
124586 Pohár 0,25 l, 10 ks
128406 Plytký tanier pr. 22,5 cm, 10 ks
151431 Slamka d. 19,5 cm, 50 ks

Plastový box s vekom
126094 vysoký 21 l
122628 nízky 30 l

120148 Hlboký tanier obdĺžnikový
121630 Miska hlboká
144604 Dezertná lyžička d. 14 cm, 10 ks

• tiež štvorcový tvar 
 120157, 120153

• rôzne veľkosti,
 mix farieb

• mix farieb

• v našej ponuke na www.oriondomacepotreby.sk nájdete  
veľa veľkostí týchto boxov. Vysoké, nízke, na kolieskach…

Všetko na cestu si môžete uložiť do plastového 
boxu s vekom na pevné klipy. Nič sa nevysype, 
riad bude uložený aj v kempe a box môžete po-
užiť aj na prenášanie riadu do umyvárne alebo 
ho využiť ako lavór.

1.

4.
8.

2.
7.

7.

5.
9.

3.

6.
10.

11.

11.

851324 Cestovná kozmetická taštička
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Papierový riad
124586 Pohár 0,25 l, 10 ks
128406 Plytký tanier pr. 22,5 cm, 10 ks
151431 Slamka d. 19,5 cm, 50 ks

811241 Cestovné organizéry súprava červená
811242 Cestovné organizéry súprava sivá

731405 Termotaška BEACH 8 l
731411 Termotaška GRID 14 l

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

Fľaša s termoobalom 0,54 l   
143764 KVET 
143763 MODRÁ

112267 Termopohár 0,43 l modrý
112272 Termopohár 0,5 l sivý

124528 Nerezová termoska 1 l

851322 Súprava plast. fľaštičiek na kozmetiku

154020 Mini box so šijacími potrebami

Ďalej sa môžu hodiť ďalší pomocníci na umývanie riadu a sušenie bielizne – pozrite str. 13. 

• na e-shope alebo v predajniach Orion 
 ďalšie veľkosti

Nezabudnite na náhradné batérie 
do baterky, 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.

Na uloženie potravín sa 
môže hodiť termotaška 
alebo iný termoriad. Ich 
funkciu oceníte nielen  

 v zime na udržanie tepla.



V našich obchodoch alebo 
na e-shope nájdete aj sa-
mostatné nerezové hrn-
čeky v troch veľkostiach  

 110406, 110405, 120302.
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Deťom je do tábora potrebné zbaliť okrem obleče-
nia aj pomocníkov na hygienu, riad na jedlo a pitie. 
V našej ponuke môžete svojim táborníkom vybrať 
niekoľko takých vecí. Nechajte sa inšpirovať:

Balíte deti do TÁBORA?

143656 Nerezový príbor 3 ks

531715 Plastové 
UNI puzdro

Nerezová súprava ešusov
111307 3-dielna
veľký a malý ešus + miska

111308 7-dielna
veľký a malý ešus, miska, 
hrnček, príbor



Do batohu na táborové výlety 
sa bude hodiť fľaša s náustkom 
aj termoplechovka.

Čo zabaliť?
ešus
nožík
foťák
fľaša
oblečenie
uterák
topánky

Čo zabaliť?

19

143656 Nerezový príbor 3 ks

531715 Plastové 
UNI puzdro

Plastová fľaša s náustkom 
143766 0,75 l červená
143765 0,75 l čierna

Tritanová fľaša s vekom
124580 0,65 l mix farieb
124581 0,73 l mix farieb

531325 Plastové puzdro 
na kefku mix farieb

532139 Plastové puzdro 
na mydlo    mix farieb

851321 Súprava fľaštičiek 
do tábora 

851324 Cestovná kozmetická 
taštička     mix farieb

831699 
Skladací nôž

Nerezové termoplechovky
125890 0,4 l Reflex zelená
125891 0,4 l Reflex ružová
128514 0,5 l Dinosaury
128515 0,5 l Svet

Staršie deti už môžu 
potrebovať aj nôž.



Právo na tlačové chyby vyhradené, 

farby a druhy tovaru podľa aktuálnej 

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

Smaltovaná pokrievka 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 Liatinová skladacia 
trojnožka d. 120 cm

Nerezová naberačka
140291 pr. 9 cm

Výsuvný plynový 
zapaľovač
833177 d. 12/18 cm

Varenie v prírode 
má stále svoje kúzlo. Pri stanovaní aj kempovaní si môžete 
uvariť polievku, guláš s hubami a ranný čaj z lesných rast-
lín a plodov. Ozvláštnite tak romantické chvíle pri ohni. 

Mohla by sa vám ďalej hodiť  
naberačka a zapaľovač.

• ďalšie veľkosti 
 na www.oriondomacepotreby.sk 

Viac informácií 
o nerezových 
ešusoch nájdete 
na str. 18.

834639


