
ušetříte 

200 Kč
odpeckuje:

 třešně
 višně
 olivy

Akční nabídka 
platná od 26. 6. do 16. 7. 2019

hrnec na odšťavňování
131421 8 l

láhev s clip uzávěrem
125983 1,1 l 99,- 89,-

láhev s víčkem na závit
125979 0,55 l 69,- 59,-
125980 1,15 l 89,- 69,-

odpeckovač
141789 20x12x27 cm 249,- 199,-

grilovací plech 
plný/děrovaný

127014 40x26x1,5 cm 339,- 299,-

grilovací plech na kuře
127015 40x26x1,5 cm 399,- 339,-

grilovací plech plný
127005 43x25 cm 299,- 249,-

stojan na dochucovadla
540580 19x13,5x23,5 cm 299,- 249,-

prkénko
142598 d. 34 cm 239,- 199,-
142599 d. 44 cm 299,- 249,-

podtácky 6 ks + stojan
710772 ø 9,5 cm 249,- 199,-

ELEKTRIKA INDUKCE

PLYN SKLOKERAMIKA

Šťávy a sirupy 
z ovoce a zeleniny

Dobroty z grilu

sklo, 
kov, 
plast

sklo, 
kov, 
silikonové 
těsnění

sklo, kov

plast, kov

nerez nerez

nerez

dřevo akácie

gumovníkové 
dřevo

gumovníkové 
dřevo, korek

VELKÁ LETNÍ DVOUSOUTĚŽ
Přijďte během léta do prodejny ORION. 

Dvakrát budeme losovat výherce za nákup nad 699 Kč. 
První kolo soutěže proběhne v období od 1.7. do 31.7. - losování 1.8.2019 

a druhé kolo v období od 1.8. do 31.8. - losování 1.9.2019. 
Hrajeme o velmi hodnotné ceny. Orion věnoval do letní soutěže 

více než 1000 cen. Můžete se těšit na výrobníky sodovky Aquadream, 
tlakové hrnce PROFI, oblíbené zásobníky na nápoje, 

sady kvalitních nožů MOTION…

999,-
1199,-

nerez, sklo



sleva
60%

sleva
25%

šetří přírodu

assort
dekorů

assort
barev

od 7,-

od 9,-

Novinka

Bez nich to půjde těžko

pohár STRAW s filtrem
121759 0,55 l 69,- 59,-

karafa + sklenice
126636 6 ks 399,- 299,-

brčka
151432 4 ks, bambus 69,-
151434 24 ks, papír 33,-

pohár STRAW 
s kostkami 
na přípravu ledu

121758 0,55 l 79,- 59,-

olivový olej ve spreji
831908 300 ml 199,- 169,-

láhev s clip uzávěrem TMAVÁ
610758 0,5 l 39,- 35,-

digitální váha
130596 5 kg, koření 399,- 339,-
130598 15 kg, ovoce 539,- 469,-

trháček
130474 15 cm 149,- 119,-
130491 22 cm 179,- 149,-

samolepky 7,3x3,5 cm
842270 oválné 19,- 15,-
842272 obdelník 19,- 15,-

set stojan + pohár STRAW
125582 2 ks 199,- 79,-
125583 4 ks 349,- 139,-

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

dóza kulatá
126490 0,38 l 49,-
126491 0,58 l 59,-
126492 0,75 l 69,-

nakládací dózy
123897 0,8 l 199,- 169,-
124651 1,8 l 249,- 199,-
124685 4 l 299,- 269,-

 heřmánek
 borůvky plastové 

 těsnění

 maso na grilování
 hermelín
 utopenci
 zelenina
 zelí

 vhodná 
 na domácí 
 ochucený 
 olej

 skvělý 
 na letní 
 saláty

 označí druh 
 potravin, datum zavaření, 
 nebo pro koho je určeno

 filtr 
 na ovoce, 
 bylinky...

 kostky 
 na přípravu 
 ledu

 karafa 1 l
 4 sklenice 0,5 l
 podnos 25x17 cm

 opakované použití
 neuvolňují BPA, ftaláty...

sklo,
kov sklo

sklo

plast

plast, 
nerez

sklo

sklo

plast
plast

sklo, 
kov, 
plast

sklo,
kov

papírová samolepka 
s laminací

sada
2+1 ks

sada
6 ks

sada
4+1 ks



assort
barev

od 199,-

1999,-
2299,-

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.

Pobyt v přírodě nebo na táboře

hrnek nerez
110406 0,3 l 59,- 49,-

houbařský nůž
831681 d. 20,5 cm 179,- 149,-

skládací nůž
831699 8 funkcí 89,- 69,-

pouzdro UNI
531715 d. 20,5  cm 39,- 35,-

příbor 3 ks
143656 129,- 99,-

sada na tábor
851321 13 ks 99,- 89,-

piknik koš
730520 699,- 649,-

sada ešusů
111307 3 díly 279,- 199,-
111308 7 dílů 369,- 269,-

 na příbor
 kartáček s pastou
 brýle
 psací potřeby

 uloženo 
 v přehledném 
 průhledném 
 uzavíratelném 
 pouzdře

7 dílná sada:
 2 velikosti ešusů
 poklička
 hrneček
 lžíce, nůž, vidlička

3 dílná sada:
 2 velikosti ešusů
 poklička

nerez

dřevo, 
nerez

nerez

plast

nerez

proutí

plast

sada
3 ks

sada
7 dílů

sada
3 dílů

sada
13 ks

ušetříte 
až 199 Kč

 plastový rošt
 příkon 1800 W
 recepty

 láhev 8,8 l
 4 sklenice STRAW
 stojan zavařování, ohřev nápojů, pasterizace moštů, rozpouštění medu

elektrický hrnec PRESIDENT
112727 27 l vytahovací kleště

na zavařovací sklenice
143722 99,- 79,-

láhev s kohoutkem SOVA
143738 5,2 l 299,-

sada se stojanem
143740 6 ks 799,-

Ovoce a zelenina do sklenic Letní osvěžující nápoje

ZDARMA
k zásobníku 

SOVA nebo 8,8 l
filtr nebo vložka

sklo, 
plast, 
kov

plast, 
kov

sklo, kov, 
dřevo

plast

smalt, plast

termostat, 
časovač



ušetříte500 Kč

assort
barev

síť do dveří
780608 2x 50x212 cm 149,- 129,-

síť do okna
780609 2x 130x150 cm 159,- 139,-

síť do střešního okna
780610 120x140 cm 99,- 89,-

košík na dřez/miniodkapávač
731176 46x16,5 cm 89,- 79,-

věšák na ramínka
532084 169,- 149,-

komoda na kolečkách 3 patra
812603 33x33x64,5 cm 999,- 899,-

komoda na kolečkách 4 patra
812604 33x33x78 cm 1199,- 999,-

Snadné vaření v kempu, karavanu...

Nebude vás 
obtěžovat hmyz

Praktičtí pomocníci

Remoska
870188 2 l 2798,-
870189 4 l 3298,-

 pečení, zapékání, dušení, smažení, ohřívání, rozmrazování…
 výrobek s 60-ti letou tradicí
 šetří energii i čas

 zdravá příprava jídel s minimem tuku
 snadná obsluha i údržba

 skládací

 vysunovací šuplíky

 do dřezu s min. š. 35 cm

 uvaříte doma, na chalupě, v kempu, na studentských kolejích…
 náklady na 10 min předehřátí el. trouby jsou stejné jako na 1 hod pečení v Remosce
 uvaříte i v automobilu – za použití měniče 12V nebo 24V/220V (není součástí výrobku)

víko s topným tělesem 
nerez/teflon/plast

mísa s uchy 
hliník/teflon/plast

stojan 
plast

černá 
se zipem

černábílá

kov

plast

chrom, 
plast

ZDARMA
ke každé Remosce 

kuchařka s recepty 
na přípravu jídel v Remosce

v hodnotě 299 Kč


