
akce platí od 13. 9. do 8. 10. 2017

Hrnce na těstoviny  
Anett

skleněná poklice s otvorem 
pro únik páry

speciální úchyty 
udrží poklici na 

svém místě

děrovaná poklice

sendvičové dnosendvičové dno
Anett
110264 6 l, ø 22 cm  799,-

Anett Pasta 
110269 5 l, ø 22 cm  699,-

novinka novinka

Ideální pomocník 
do kuchyně

Více výrobků si můžete prohlédnout na  
www.oriondomacipotreby.cz. Buď vám 
je pošleme až domů nebo si je můžete 
vyzvednout na našich prodejnách, kterých 
máme již více než 100.

třívrstvé dno Induction

nepřilnavý povrch Titanium Pro

WOK

610696 ø 28 cm 899,-
palačinková

610694 ø 25 cm 699,-

DÁREK ZDARMA
ke každé pánvi Tefal
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SVĚTOVÁ

v PÁNVÍCH
A HRNCÍCH*

610685 ø 21 cm 599,-
610688 ø 24 cm 649,-
610689 ø 26 cm 699,-
610692 ø 28 cm 799,-

indikátor teploty 
Thermo-Spot

Ke každé pánvi Tefal Charakter dostanete 1 ks 
teflonového náčiní s nerezovým držadlem v ceně 99 Kč, 
které nepoškrábe nádobí a skvěle se s ním vaří.

nerezová  
ocel
18/10

Ušetří čas i energii
PROFI DUO

cenová
bomba

111740 4 l + 7 l  799,-

SADA TLAKOVÝCH HRNCŮ

sada
3 ks

3 vrstvé akutermické dno

pružné víko s tvarovanou 
rukojetí a bezpečnostním 

i pracovním ventilem

nerez

technická novinka: pod přítlačným mechanismem 
víka je umístěn speciální třetí silikonový ventil - 
pojistka pro případ, kdyby oba standardní ventily 
selhaly

sada obsahuje:
hrnec 4 l a 7 l, tlaková poklice

799,-
1400,-ak

čn
í 

ce
na

sleva
více než
40%

od 699,-
799,-

akční cena

za akční 
ceny

https://www.oriondomacipotreby.cz/
https://www.oriondomacipotreby.cz/hrnce-poklice/tlakove-hrnce/hrnec-tlakov%C3%BD-nerez-profi-7-l-4-l-duo-111740?returnurl=%2fsearch%3fq%3d111740
https://www.oriondomacipotreby.cz/p%C3%A1nev-charakter-21-cm-tefal-d%C3%A1rek-001031-610685
https://www.oriondomacipotreby.cz/hrnec-nerez-pasta-anett-5-l-poklice-110269


sendvičové dno

nerezové poklice

kvalitní nerez 18/10

sada
10 ks

sada
8 ks

Tradice v kuchyni

Na voňavou pečínku

skleněná poklice s otvorem
pro únik páry

kovové úchyty

skleněná poklice

nepřilnavý povrch

hladké

jemný
dekor

kvalitní
nerez

hrnce do trouby 
vkládejte bez poklice!

trouba max. 260 °C

hrnec

110265 2,1 l, ø 16 cm  399,-
110266 2,8 l, ø 18 cm  429,-
110267 3,6 l, ø 20 cm  449,-
110268 6,1 l, ø 24 cm  539,-
kastrol

113105 1,4 l, ø 16 cm  399,-
113106 5 l, ø 24 cm  539,-

831133 sada 3 ks  399,-
d. 33,5/23/20 cm

MONDO
143661  

123765 3 dílný  1399,-

123767 2 dílný  1199,-

CZ

MADE

BELIS

DÁRKOVÉ SADY NOŽŮ

EXKLUZIVNÍ PEKÁČE 43 x 30 cm

sada
3 ks

nerezová ocel, plast

831132 sada 5 ks  599,-
d. 34/33,5/33,5/23/20 cm

sada
5 ks

sada
2 ks

sada
3 ks

Krájí téměř sami

sada
24 ks

sada
24 ks

Sady  
příborů

dárkové  
balení

dárkové balení

Domov provoněný 
skvělým jídlem

Anett

113080 8 dílná 1999,-

sada obsahuje:
kastrol s poklicí 2,3 l, ø 18 cm 
kastrol s poklicí 3 l, ø 20 cm 
kastrol s poklicí 4,3 l, ø 22 cm 
hrnec s poklicí 3,5 l, ø 18 cm

sada obsahuje:
kastrol s poklicí 1,9 l, ø 16 cm
kastrol s poklicí 2,3 l, ø 18 cm 
kastrol s poklicí 3 l, ø 20 cm 
kastrol s poklicí 4,3 l, ø 22 cm 
kastrol s poklicí 6,2 l, ø 24 cm

113089 10 dílná 2399,-

EXKLUZIVNÍ SADA NÁDOBÍ ANETT

novinka

švýcarská  
kvalita

od 1999,-
2490,-

akční cena

2490,- 2990,-

PERTH
143660 

899,-
1499,-ak

čn
í 

ce
na

od 399,-

od 399,-
499,-

akční cena

od 1199,-
1299,-

https://www.oriondomacipotreby.cz/hrnec-smalt-sofia-2-1-l-sklen%C4%9Bn%C3%A1-poklice-110265
https://www.oriondomacipotreby.cz/hrnec-smalt-sofia-2-1-l-sklen%C4%9Bn%C3%A1-poklice-110265
https://www.oriondomacipotreby.cz/p%C5%99%C3%ADbory-nerez-24-ks-perth-cr-143660
https://www.oriondomacipotreby.cz/hrnce-poklice/nerezove-hrnce/sada-n%C3%A1dob%C3%AD-nerez-anett-8-d%C3%ADl%C5%AF-113080
https://www.oriondomacipotreby.cz/pekace-plechy/pekace/pek%C3%A1%C4%8D-al-oboustrann%C3%BD-43x30-cm-123767


Lahodná káva

FORMY NA TRADIČNÍ TRDELNÍK

POHÁRY

sada
2 ks

sada
6 ks

sada
4 ks

Skvělé na výlet, do školy i doma

Deserty pro mlsouny

tlakový kávovar

131910 0,3 l 199,-
131907 0,45 l 259,-
131916 0,58 l 299,-

Nerezové termoplechovky 
udrží nápoj po dlouhou 
dobuteplý nebo chladný.

konvice sklo/kafetiér

152558 0,35 l 149,-
152559 0,6 l 169,-
152560 0,8 l 189,-
152561 1  l 199,-

dóza na kávové kapsle

126296 16x9,5 cm 119,-

mlýnek na kávu
130191 ø 4,5 cm 299,-

fitness

125859 0,7 l 249,-

teenager
125860 0,7 l 249,-

for men
125861 0,7 l 249,- free

123396 0,5 l 199,-
červená/černá 

retro 
125840 0,5 l 199,-

woman 
125854 0,5 l 199,-

se sítkem

nerez

čajník s píšťalou

111993 3 l 499,-
111995 1,3 l 199,-

box na čajové sáčky

126293 22 x 15 cm 99,-

plech

nerez

plast

plast

panna cotta, paštika, 
pudink, salát,...

s víčkem deserty  
vydrží déle čerstvé

hliník/plast

plast
dělený

1,3 l

3 l

120024 2 ks, Ø 6 cm, d. 16 cm 119,-
410116 4 ks, 5 x 5 x 7 cm 49,-

410113 6ks, 6,5 x 6,5 x 6,8 cm 49,-

assort
barev

novinka

179,-

velikost 0,7 l
na českém trhu
jedině u nás!

249,-
299,-ak

čn
í 

ce
na

119,-
179,-ak

čn
í 

ce
na

od 199,-

https://www.oriondomacipotreby.cz/box-uh-na-%C4%8Daj-s%C3%A1%C4%8Dky-transparentn%C3%8D-ass-126293
https://www.oriondomacipotreby.cz/search?q=termoska-plechovka&count=22
https://www.oriondomacipotreby.cz/forma-nerez-trdeln%C3%8Dk-2-ks-120024
https://www.oriondomacipotreby.cz/nadobi-na-servirovani/maslenky-dozy/poh%C3%A1rek-uh-panna-cotta-0-12-l-6-ks-410113


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

Nakládáte zelí?

Ušetříte místo

Uložení drobnostíPřenese a 
uchová oběd

Zahřeje záda, postel...

NEREZOVÁ ŠKRABKA

ODSÁVACÍ VAKY

BEDÝNKY

TERMOLÁHEV

TĚŽÍTKO DO SUDU

140772 š. 10 cm  119,-

široké ostří

plast

  hranatý tvar

plast

opakované
použití

oškrábe zeleninu, očistí 
ovoce, nakrájí plátky, 
zbaví nečistot...

odsajete vysavačem 
a zmenší výrazně svůj 

objem

Zatíží nakrouhané zelí při kvašení.

113063 ø 14 cm 149,-
113064 ø 17 cm 169,-
113065 ø 21 cm 229,-
113066 ø 23 cm 269,-

120960 3 x 1,15 l 119,-
120961 4 x 1,15 l 139,-

730724 40 x 60 cm 59,-
730725 60 x 80 cm 79,-
730726 70 x 100 cm 89,-
730727 80 x 120 cm 99,-
730728 100 x 130 cm 119,-

keramika

od 149,-

od 119,-

119,-

od 99,-
akční cena

od 59,-
akční cena

náš tip  
na skvělou  
dekoraci

830627 1,5 l  199,-
249,-

od 169,-
199,-

akční cena

guma, polyester

199,-
830628 0,7 l  169,-

dřevo

uložíte zeleninu, ovoce, bylinky v kuchyni,  
v pokoji se hodí na uložení pletení, časopisů 
a jiných předmětů, v koupelněje využijete na 
ručníky i kosmetiku

731014 25 x 15 cm 99,-
731015 28 x 18 cm 139,-
731016 31 x 21 cm 169,-
731017 34 x 24 cm 199,-
731018 37 x 27 cm 239,-
731019 40 x 30 cm 259,-

novinka

více
jak
prodejen 
v ČR

kompletní seznam prodejen na www.oriondomacipotreby.cz

značková 
prodejna

leták
online

zde

https://www.oriondomacipotreby.cz/j%C3%ADdlonosi%C4%8D-uh-3x1-15-l-almi-120960
https://www.oriondomacipotreby.cz/skladovaci-boxy/bed%C3%BDnka-d%C5%99evo-dekorace-a-25x15-cm-731014
https://www.oriondomacipotreby.cz/140772
https://www.oriondomacipotreby.cz/suseni-uehleni-a-prani-pradla/ods%C3%A1vac%C3%AD-vak-40x60-cm-730724
https://www.oriondomacipotreby.cz/termol%C3%A1hev-uh-pingu-0-7-l-830628
https://www.oriondomacipotreby.cz/
https://www.oriondomacepotreby.sk/

