
akce platí od 11. 10. do 5. 11. 2017

Elegantní nepřilnavý povrch
řady nádobí Grande

třívrstvé
sendvičové dno

skleněná poklice

vysoce odolný 
keramický 
povrch
GRANITEC

třívrstvý 
nepřilnavý 
povrch
GRANITEC

zdravá příprava jídel

trojúrovňová
bezpečnostní
ochrana

dvě výlevky

hrnec na šunkovar
113041                           299,-
3,2 l, ø 14 cm, v. 21 cm

rendlík 
113078 ø 16 cm  299,-

grilovací 
112969 26x26 cm  499,-

Vynikající české nádobí jako vánoční dárek!

Uvařte si domácí 
šunku

Vychytávka: nepřilnavý keramický 
povrch Granitec na tlakovém hrnci 
BIOMAX

nerezová pánev 
FLONAX

nerezová pánev s poklicí 
CERAMMAX 

PRO COMFORT

113111 5,5 l  112971 ø 26 cm  

112970 ø 26 cm 999,-

112934 obličeje 499,-
112936 steaková 499,-

112933 palačinková 499,-
112935 volská oka 499,-
112952 srdce 499,-

pravé české nádobí

ø 27 cm, v. 1,5 cm

499,-
599,-ak

čn
í 

ce
na

nerez

249,-
499,-ak

čn
í 

ce
na

sleva
50%

šunkovar s teploměrem
131514 ø 10 cm, 1 - 1,2 kg masa 

2499,-
2990,-

1399,-
1599,-

https://www.oriondomacipotreby.cz/rendl%C3%ADk-grande-pr-16-cm-113078?returnurl=%2fsearch%3fq%3d113078
https://www.oriondomacipotreby.cz/p%C3%A1nev-nerez-nep%C5%99-povrch-flonax-standard-pr-26-cm-112970
https://www.oriondomacipotreby.cz/vybaveni-kuchyne/sunkovary-odpeckovace-slehace/131514


Vánoční přípravy

Znáte výhody borosilikátového skla?

Nepřilnavý povrch zabrání připečení

formy

111496 ořechy 20 98,-
111497 rohlíčky 20 129,-
111498 rohlíčky 15 99,-
111571 pracny 20 99,-
111573 pracny 32 129,-

zapékací mísy

123790 27x18x6 cm 139,-
123791 31x23x6 cm 169,-
123792 35x27x6 cm 249,-

• hygienické
• pozvolně uvolňují teplo
• mechanicky odolné

odolávají teplotám 
od -40 °C do +300 °C

vál

750330 60x50 cm 249,-
750331 50x40 cm 199,-

pekáč s víkem

123769 8 l, 41,5x26 cm 499,-

bábovka

123289 ø 21 cm 299,-
111543 ø 25 cm 379,-

muffiny

120016 35x26,5 cm 189,-

pekáč s víkem

123799 42x29 cm 299,-

bábovka

120018 ø 24,5 cm 199,-
dortová s víkem

120019 ø 26 cm 249,-
chléb

120015 27,5x15 cm 99,-

váleček

141215 ø 6,5 cm 199,-

plast, silikon

plastové víko pro pohodlné 
přenášení

plastové víko s uchy

formy se velmi snadno plní, 
rychle chladnou 

a snáší teploty od -40 °C do +220 °C

silikon

silikon

akční ceny 
na výrobky 

SIMAX

formy na pečení

stačí jen minimální 
množství tuku

dokonalé 
pečení

sleva až
30%

https://www.oriondomacipotreby.cz/peceni/vanocni-peceni-vykrajovacky/forma-silikon-o%C5%98echy-20-111496
https://www.oriondomacipotreby.cz/peceni/zapekaci-misy/m%C3%ADsa-zap%C3%A9kac%C3%AD-sklo-obd%C3%A9ln%C3%ADkov%C3%A1-1-5-l-123790?returnurl=%2fsearch%3fq%3d123790
https://www.oriondomacipotreby.cz/forma-kov-nep%C5%99-pov-chl%C3%A9b-grande-27-5x15-cm-120015?returnurl=%2fsearch%3fq%3d120015


Připravte si kávu

udrží pokrm déle 
teplý nebo chladný

využijete ji doma 
i na cestách

sada
3 ks

Přenese oběd

Nože v dárkovém balení

termojídlonosič

2 patra

125834  
3 patra

125850  

mlýnek na kávu

130193         831100  299,-
d. nožů 29/23/17,5 cm

termokonvice
124529 1,5 l 399,-

plast, nerez

+ plastové lžice

čajník

111984 1,8 l 299,-
111976 3 l 549,-

přetlakový kávovar

131918 0,45 l 299,-
131919 0,58 l 339,-

šlehač na cappuccino

152564 0,5 l 249,-

nerez, 
plast

nerez, 
plast nerez, 

plast

nerez, plast

nerez, 
plast

kastrol

110387 0,7 l 369,- 459,-

110342 3 l 599,- 699,-

110346 4,3 l 699,- 799,-

110347 6,2 l 799,- 899,-

hrnec

110366 4,6 l 699,- 799,-

110369 10,5 l 899,- 1099,-

vyberte si z mnoha velikostí

termoakumulační dno

nerezová 
poklice

vysoce kvalitní ocel 18/10 Anett

cenová 

bomba

Top produkt

nerez, 
plast

Exkluzivní řada nerez nádobí v ČR

sleva
60%

699,-
899,-

199,-
499,-

299,-
599,-

https://www.oriondomacipotreby.cz/ulozeni-potravin/jidlonosice/j%C3%ADdlonosi%C4%8D-termo-ner-uh-2jumbo-125834?returnurl=%2fsearch%3fq%3d125834
https://www.oriondomacipotreby.cz/vybaveni-kuchyne/sunkovary-odpeckovace-slehace/152564?returnurl=%2fsearch%3fq%3d152564
https://www.oriondomacipotreby.cz/noze/noze-skrabky/n%C5%AF%C5%BE-kuchy%C5%88sk%C3%BD-%C4%8Dep-3-5-7-kds-sada-3-ks-831100?returnurl=%2fsearch%3fq%3d831100
https://www.oriondomacipotreby.cz/hrnce-poklice/nerezove-hrnce/kastrol-nerez-anett-0-7-l-poklice-110387?returnurl=%2fsearch%3fq%3d110387


více
jak
prodejen 
v ČR

kompletní seznam prodejen na www.oriondomacipotreby.cz

značková 
prodejna

leták
online

zde

viac
ako
predajní
v SR

kompletný zoznam predajní na www.oriondomacepotreby.sk

značková 
predajňa 

leták
online

zde

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

Zpříjemní přípravu jídel Sada na výrobu těstovin                
                    FRANCESCO

Vysavač 
oken 3v1

Kvalitní smalt - „česká litina“

Přefiltrovaná voda

112913 ø 28 cm  899,-

710626 

kov

plast

speciální poklice se dá 
upevnit na okraji pánve

bez poklice a rukojeti vhodná 
do trouby do 280 °C

výlevka, otvory pro 
cezení v okraji pánve

od 399,-

      999,-
akční cena

Top 
nabídka

uvnitř modrý smalt, 
který má výborné 

kyselinovzdorné vlastnosti

vydží vám 
velmi dlouho

• polévkové nudle
• široké nudle
• lasagne
• špagety
• fetuciny
• plněné ravioly

• namočí, 
umyje 
a vysaje

• doba provozu 
50 - 60 minut

• okna, 
sprechové kouty, 
obklady, zrcadla

• elektrický 
(na dobíjení)

• redukuje tvrdost vody, 
chlór, olovo, zinek, měď, 
nepříjemné pachy...

113045 3 l 599,-
113056 4 l 649,-
113076 5 l 699,-

kastroly s poklicí

113062 1,25 l 399,-
113046 2 l 499,-

pekáč s víkem

123773 33x25x14 cm 989,-

6 nástavců + 2 rádelka

131512   899,-

od českého výrobce

pánev s keramickým povrchem, skleněnou poklicí 
a odnímatelnou rukojetí

filtrační konvice s filtrem

111968 2,4 l       299,-
111991 3,8 l       399,-

filtr

180308 1 ks 99,-
180309 3 ks 279,-

899,-
999,-a

kč
ní

 
ce

na

Top 

vychytá
vka

1299,-

Čistá okna 

za pár minut

https://www.oriondomacipotreby.cz/kastrol-%C4%8Dern%C3%A1-belis-1-25-l-poklice-113062?returnurl=%2fsearch%3fq%3d113062
https://www.oriondomacipotreby.cz/panve/panve-s-keramickym-povrchem/p%C3%A1nev-ker-povrch-28-cm-sk-poklice-112913?returnurl=%2fsearch%3fq%3d112913
https://www.oriondomacipotreby.cz/vybaveni-kuchyne/strojky-mlynky/strojek-na-nudle-set-francesco-131512?returnurl=%2fsearch%3fq%3d131512
https://www.oriondomacipotreby.cz/zasobniky-na-vodu/filtra%C4%8Dn%C3%AD-konvice-111968?returnurl=%2fsearch%3fq%3d111968
https://www.oriondomacipotreby.cz/okenn%C3%AD-vysava%C4%8D-3-v-1-perfect-clean-710626?returnurl=%2fsearch%3fq%3d710626
https://www.oriondomacipotreby.cz/

