
VELKÁ LETNÍ 
SOUTĚŽ

Akční nabídka 
platná od 17. 7. do 13. 8. 2019

od 35,-
láhev s víčkem

125994 1,1 l 89,- 79,-
126423 1 l 99,- 54,-
125952 1 l 39,- 35,-

Novinka

Při nákupu nad 699 Kč získáte možnost slosování o velmi  
hodnotné ceny. Orion jich do soutěže připravil více než 1000.

Soutěž probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2019.

Skvělý dárek 

Osvěžující 
letní 
nápoje

 s bavlněným 
 plátýnkem

mechanický odšťavňovač
131424 699,- 499,-

litina

filtr
610786 3 ks 349,-

plast

sada
3 ks

ZDARMA
k sadě filtrů

filtrační konvice 
JAS v hodnotě

199 Kč

ušetříte200 Kč

sleva až 45%

zástěra
960362 70x82 cm 199,- 179,-

chňapka s magnetem
152176 d. 28 cm 89,- 79,-

bavlna,
polyester

bavlna,
polyester

lžička
143679 d. 15 cm 99,-

kov, 
keramika

obracečka
140350 d. 30 cm 29,-

dřevo

dárková taška
822635 26x32,5 cm 39,-

papír

 maxi 
 objem

láhev 
s kohoutkem

143743 10 l

sklo, plast

499,-
599,-

varianty:
 petrolejová
 vínová

od 29,-



sleva
až 33%

cena od 

28 Kč/ks

sada
4 ks

sada
3 ks

sada
8+1 ks

Novinka

Letní grilování je v plném proudu

Prostřete dětem

grilovací deska GRANDE
112940 42x27 cm 799,- 699,-

krájecí prkénko - masivní
126803 46x30x5 cm 499,- 399,-

grilovací plech - děrovaný
127004 43x25 cm 299,- 249,-

dělená grilovací deska GRANDE
111166 42x27 cm 799,- 699,-

steakový nůž
831147 d. 23 cm 69,- 59,-

grilovací mašlovačka
142738 d. 34 cm 79,- 69,-

chňapka
152173 d. 30 cm 99,- 89,-

teploměry do udírny
152849 d. 16 cm 179,- 159,-
152861 d. 33 cm 179,- 159,-

jídelní sada DINO
112349 3 díly 199,-

sklenice STRAW LEBKA
126450 0,35 l 89,- 59,-

sklenice se smajlíky
610790 0,25 l, 2 ks 112,- 56,-
126985 0,31 l 59,- 35,-

láhev s kohoutkem LEBKA
143744 5 l 349,- 244,-

jídelní sada KONÍK
112348 3 díly 199,-

box s víčkem
127304 4 ks 99,-

grilovací sada
141830 d. 25-34,5 cm 499,- 399,-

TROUBA

ELEKTRIKA

INDUKCE

PLYN

SKLOKERAMIKA

MYČKA

8 ks + pouzdro
 obracečka
 vidlička
 nůž
 kleště
 4x jehla

 grilování masa, zeleniny, ryb, uzeniny...

 nepopálíte si ruce 
 při grilování

 v nabídce  
 také jednotlivé  
 díly sad

 testováno 
 v ČR

varianty: dinosaurus, jednorožec

nerez,
bambusové
dřevo

bambusové
dřevo

profilované 
dno

nerez,  
textilní pouzdro

bavlna

nerez

nerez, silikon

plast

plast

sklo

sklo,
kov,
plast

sklo,
kov,
plast



Novinka

Novinka

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

tu

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

zavařovací sklenice
129710 0,425 l 39,- 35,-
129712 0,04 l, meruňka 26,- 19,-

dóza s patentním uzavíráním 
ve tvaru soudku

126468 1,8 l 139,- 119,-
126469 2,3 l 159,- 139,-
126470 3 l 179,- 159,-
126471 4,4 l 199,- 179,-

nálevka
120435 ø 6 cm 29,- 25,-
120423 ø 15 cm 45,- 39,-

set k zavařování
111898 30 l 1299,- 999,-

nabízíme také 
samostatně

143722 kleště 99,- 79,-

miska/cedník - otočný
124462 ø 25 cm 99,-

mechanická kuchyňská váha
130532 13 kg 699,- 599,-

digi kuchyňská váha
130599 20 kg 599,- 499,-

otvírák na Omnia víčka
140862 š. 5 cm 89,- 79,-

 hrnec
 rošt
 vytahovací  

 kleště
 recepty

 0 °C - 110 °C
 s klipem
 s gumovou zarážkou

 velmi snadno a rychle  
 uvolní víčko a vůbec ho nepoškodí se sítkem

 silikonové
 těsnění

 maxi velikost 4,4 l

assort
dekorů

assort
barev

assort
barev

od 7,-

od 9,-

zavařovací 
sklenice

125279 0,3 l
125280 0,5 l
125281 0,72 l
125282 0,9 l

zavařovací 
sklenice
s víčkem

125284 0,3 l
125285 0,5 l
125287 0,72 l
125286 0,9 l

sklo,
kov

nerezplast
sklo, kov

plast

kov, 
plast

sklo

sklo

smalt

nerez, 
sklo,
guma

Když vás zavařování baví...
teploměr na zavařování

152862 d. 28 cm 179,- 159,-

ELEKTRIKA INDUKCE

PLYN SKLOKERAMIKA

letní vychytávka 
na ovoce a zeleninu:

 otočný cedník v misce

od 19,-



sleva
35%

sleva
30%

super
sleva 50%

Novinka

Na letní svačinu, zmrzlinu...

Podpořme ekologické programy

Zvládne těžký 
nákup

chladicí vložky
780119 2x200 g 69,- 59,-
780120 2x410 g 139,- 99,-

termobrašna+dóza+chl. vložka
126526 199,- 129,-

termobrašna
731403 ø 12 cm, v. 30 cm 159,- 139,-

termopohár
112265 0,5 l 299,- 249,-

dóza PIKNIK s víkem
123948 40x30x10 cm 199,- 139,-

box s víkem
154002 13 l 299,- 249,-
154003 20 l 399,- 339,-

termopohár
112264 0,43 l 279,- 239,-

taška 
na kolečkách

821348

termomísa
122856 1,6 l 299,- 249,-
122857 2,3 l 399,- 339,-
122858 3,5 l 499,- 399,-
122875 5 l 599,- 499,-

 nosnost 
 25 kg

 v nabídce  
 náhradní
	 kolečka

 v nabídce náhradní  
 díly a další patra

 uzavírání 
 na zip

 pevné klipy
 vklad - přihrádky
 uspořádají vše v dílně kutilům, švadlenám šicí potřeby...

polyester,
kov, plast

plast
plast

assort
barev

NA NÁKUP

EKOLOGICKY
sleva
33 %

hliník,
polyester

nerez,
plast

nerez,
plast nerez,

plast

síťovka
822601 krátké ucho 59,- 49,-
822602 dlouhé ucho 79,- 69,-

košík
730518 48x25x30 cm 299,- 199,-

 skladná
 hustá oka
 ve 3 barvách
 lze prát
 dlouhá životnost

 skládací
 nosnost 8 kg

 nákup
 piknik
 na houby

STOP

igelitovým 

taškám!

224,-
449,-

varianty:
 černá
 šedá varianty:

 modrá
 stříbrná

od 249,-


