
 03.07. HÉTFŐTŐL

Tippek, trükkök és tanácsok.

IRÁNY 
A KERT! 
IRÁNY  
AZ ALDI!

GARDENLINE
Profi metszőolló*
ergonomikusan kialakított, csúszásmentes, alumínium  
markolat, edzett acélpengék tapadásgátló Teflon® bevonattal,  
vágási teljesítmény: max. 2 cm
• mellévágó metszőolló: ideális friss ágak metszéséhez vagy
• vágóüllős metszőolló: ideális száraz gallyak és ágak 

metszéséhez
1 599 Ft/db

VÁGÓÜLLŐS 
METSZŐOLLÓ

MELLÉVÁGÓ 
METSZŐOLLÓ

 02.29. HÉTFŐTŐL
GARDENLINE
Profi metszőol

1 599Ft

/darab

Fenyőmulcs, 50 l*
szitált fenyőkéreg talajtakarás-
hoz vagy a kerti utak és ágyások 
díszítéséhez, csökkenti  
a gyomnövények növekedését 
és megakadályozza a betakart 
talaj gyors kiszáradását,  
szemcseméret: 10 - 40 mm
50 liter/csomag
19,98 Ft/l

Virágföld, 40 l*
univerzális virágföld szoba- és dézsás növények  
ültetéséhez, átültetéséhez vagy a kerti föld minőségének  
javításához, tartalmazza a növekedés megindításához  
szükséges összes tápanyagot, kb. 3 - 4 hét után utólagos  
trágyázás ajánlott 
40 liter/csomag
17,48 Ft/l

Ft

/csomag

999
Ft

/csomag

699

További tippekre és trükkökre kíváncsi?  
Hasznos ötletekkel, kertápolási tanácsokkal és még 
több termékkel várjuk a www.aldi.hu weboldalon



GARDENLINE
Dekorációs fakéreg, 40 l*
időjárásálló és színtartó, szárított és 
festett lucfenyő és erdeifenyő aprítékból 
készült, téglavörös vagy agyagszürke 
színekben 
40 liter/csomag 
62,48 Ft/l

GARDENLINE
Profi fenyőmulcs, 50 l*
vörös és erdei fenyőkéreg keveréke, díszítéshez 
és talajtakaráshoz, szabályozza a talaj víz- és 
hőháztartását, hosszan eltartható, kiválóan véd  
a gyomnövényektől 
50 liter/csomag 
29,98 Ft/l

FLORELIA NATUR
Csigariasztó*
mechanikus csigariasztó vegyi ható- 
anyagok nélkül, megvédi a csigáktól  
a dísznövényeket és a zöldségeket,  
azonnali hatás, gyermekekre  
és háziállatokra veszélytelen 
1 kg/doboz 
1 499 Ft/kg

A SZÉP KERTEK TITKA:  
A MEGFELELŐ GONDOZÁS!

29,98 Ft/l

03.29. KEDDTŐL

GARDENLINE

04.18. HÉTFŐTŐL

FLORELIA NATUR

04.04. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

S ÉÉÉ

1 499 Ft

/csomag

GARDENLINE
Ágyásszegély, 4 darab*
a kerti ágyások, utak, virágládák, stb. 
szemet gyönyörködtető és praktikus 
elválasztója, ellenáll az időjárásnak,  
tetszés szerint bővíthető további 
elemekkel, stabil a földbe szúrható 
lábaknak köszönhetően,  
méret: 45 x 55 cm (ma x szé) 
4 darab/szett, 8 darab rögzítőcölöppel 
3 499 Ft/szett

GARDENLINE
Fém növényfuttató*
porszórt fémből készült, időjárásálló, szerelni  
nem szükséges, csak le kell szúrni a talajba,  
különböző színek és modellek
méret:  38,5 cm x 118 cm (szé x ma) 
1 799 Ft/db

GARDENLINE
Kerti növénytámasz szett, 
2 részes*
porszórt fémből készült, dekoratív dísz a kertbe és  
a teraszra, ideális támasz kúszónövények és virágágyi 
dísznövények számára, időjárásálló, egy kisebb és egy 
nagyobb támasz egy szettben. Különböző színek és 
modellek.
• magasság, kicsi: 62 - 88 cm (modelltől függően) és
• magasság, nagy: 76 - 105 cm (modelltől függően)  
2 darab/szett 
2 999 Ft/szett

04.25. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

02.29. HÉTFŐTŐL02.29. HÉTFŐTŐL

04.25. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

GARDENLINE
Lépcsős virágállvány*
erkélyre, teraszra vagy télikertbe, ellenáll  
az időjárás viszontagságainak, dekoratív és stabil,  
lépcsők mélysége: 20 cm
• szögletes modell: méret:  

70 x 60 x 60 cm (szé x ma x mé) vagy
• lekerekített modell: méret:  

60 x 60 x 60 cm (szé x ma x mé) 
7 999 Ft/db

GARDENLINE
Rózsafuttató állvány*
dekoratív támasz kúszónövényeknek,  
pl. rózsának, borostyánnak vagy klemátisznak,  
stb., az időjárásnak ellenálló porszórt fémből,  
a földbe szúrható nyársaknak köszönhetően  
stabilan áll,  
szín: fekete vagy fehér
méret: 145 x 260 x 38 cm (szé x ma x mé)
átjáró magasság: 2,2 m,  
átjáró szélesség: 1,3 m
11 990 Ft/db

7 999Ft

/darab

Ft

/szett

2 999

Ft

/darab

1 799

A MAGAS VÖRÖSFENYŐ 
TARTALOM MIATT RENDKÍVÜL 
HOSSZAN ELTARTHATÓ

1 499 Ft

/doboz

VIGYEN SZÍNT OTTHONÁBA ÉS 
KERTJÉBE

EXTRA SZÁRAZ

KERTJÉBE

EXTRA SZÁRAZ

2 499Ft

/csomag

11 990Ft

/darab

Ft

/szett

3 499

koönnyen  es  gyorsan
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k, dekoratív és stabil, 

mé) vagy
t: 

mé)

A KÉT LÉPCSŐTÍPUS  
EGYMÁSSAL KOMBINÁLHATÓ

Növényeink a talajból nyerik a fejlődésükhöz  
szükséges tápanyagokat. Feladatunk, hogy biztosítsuk 
számukra a megfelelő környezetet. Segítünk, hogy 
kertje még szebb és virágzóbb legyen.  
A gondoskodás és a befektetett energia garantáltan 
nem marad viszonzatlan.

növények és kiegészítők nélkül

04.11. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE
Á á éé

két rózsafuttató 

állvány kombinálásával 

ízléses kerti lugas  

készíthető



CLABER 
Kerti öntözőberendezés*
• hosszabbító tömlőkészlet: 1,5 m hosszú,  1,27 cm (1/2”) tömlő,  
 2 darab csatlakozóval és multi-csapelemmel vagy 
• négyszögesőztető Compact: négyszögletű területek egyenletes öntözéséhez,   
 max. 180 m2 területre vagy
• multifunkciós szórófej: négyféle beállítható permetkép: öntözőrózsa,  
 ködpermet, teljes sugár vagy zuhany, változtatható vízátfolyással vagy
• esőztető rúd: széles és lágy vízsugarú zuhany vagy
• tömlőkefe szintetikus sörtékkel: kerti bútorok, autók, stb. egyszerű és alapos    
 mosásához vagy
• gyorscsatlakozó szabályozószeleppel: a tömlő  
 vízátfolyásának fokozatmentes szabályozásához 
2 499 Ft/készlet/db

CLABER
Öntözőkészlet vagy öntözőeszköz*
• öntözőkészlet 1/2”: 1 darab multi-csapelem, 2 darab csatlakozó  
 (vízelzárással és vízelzárás nélkül), 1 darab locsolófej vagy
• öntözőkészlet 3/4”: 1 darab multi-csapelem, 2 darab csatlakozó  
 (vízelzárással és vízelzárás nélkül), 1 darab locsolófej vagy 
• Quick Fit csapcsatlakozó: 24 mm-es külső menettel felszerelt beltéri  
 vízcsapokra történő csatlakoztatáshoz vagy
• elosztó dupla csatlakoztatáshoz: 3/4” vagy 1/2”, fokozatmentesen  
 szabályozható kimenetek 
1 999 Ft/készlet/db

GARDENLINE
Automatikus fali tömlődoboz*
szöveterősítéses tömlő (20 m) és csatlakozó tömlő (2 m), külső burkolata 
üvegszállal megerősített, karcálló műanyagból, falitartóval és egyéb 
tartozékokkal együtt 
19 990 Ft/db

GARDENLINE
Kerti locsolótömlő*
ellenáll a hőségnek és a hidegnek, törés- és  
taposásálló, UV-álló, szöveterősítéses tömlő 
• hossz: 20 m,  1,27 cm (1/2”) vagy
• hossz: 10 m,  1,9 cm (3/4”) 
20 m vagy 10 m/darab 
149,95/299,90 Ft/m

GARDENLINE
Tömlőcsatlakozó vagy Y-elosztó*
• réz tömlőcsatlakozó szett, 4 részes: 3/4“-os csapelem, 
 2 darab csatlakozó (vízelzárással és vízelzárás nélkül), és locsolófej vagy
• réz Y-elosztó: minden hagyományos 1/2“-os öntözőrendszerhez alkalmas,  
 stabil, kiváló minőségű kidolgozás  
4 vagy 1 darab/szett 
1 999 Ft/szett/db

GARDENLINE
Esőztető- vagy csepegtetőtömlő*
minden hagyományos 1,27 cm-es (1/2”)  
csatlakozórendszerhez alkalmas
• csepegtető-tömlő, 15 m: célzott és víztakarékos öntözés  
 a csepegtető technikának köszönhetően, különösen  
 alkalmas kényes növényekhez vagy
• esőztető-tömlő, 20 m: kíméletes öntözés a finom vízsugárnak  
 köszönhetően, ideális nagy felületek öntözé sére  
2 799 Ft/db

CLABER
Locsolóeszköz vagy csatlakozó*
válogatás a leggyakrabban használt csapelemekből, vízelzárásos vagy 
vízelzárás nélküli tömlőcsatlakozókból, 1/2”-es és 3/4”-es javítóelemekből, stb. 
799 Ft/db

ÖNTÖZNI CSAK HELYESEN!

gy
149,95/299,90 Ft/m

2 999Ft

/darab

ó 

ó 

beltéri 

sen

04.21. CSÜTÖRTÖKTŐL

GARDENLINE
Esőztető vagy ccsepegtetőtömlő*csepeg

gszállal megerősített, karcálló műanyagból, falitartóval és egyéb 
ozékokkal együtt
90 Ft/db

GARDENLINE
Tömlőcsatlakoz
• réz tömlőcsatlakozó s

2 darab csatlakozó (v
• réz Y-elosztó: minden

stabil, kiváló minősé
4 vagy 1 darab/szett
1 999 Ft/szett/db

Ft

/darab

19 990

2 799 Ft

/darab

2 499Ft

/készlet/darab

Ft

/darab

799

1 999 Ft

/készlet/darab

1 999 Ft

/szett/darab

HASZNÁLHATÓ A HÁZBAN,  
A KERTBEN ÉS A GARÁZSBAN

NEM KELL TÖBBÉ FÁRADNIA  
A TÖMLŐ FELTEKERÉSÉVEL

A KERTBEN ÉS A GARÁZSBAN

NEM KELL TÖBBÉ FÁRADNIA 
A TÖMLŐ FELTEKERÉSÉVEL

180 °- ban 
 

elforgathat
óoo
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Mikor és hogyan kell öntözni? Alapvető szabály: a reggel a legjobb időszak az öntözéshez, mivel  
ekkor a gyorsan felszáradó víz miatt nem tudnak kialakulni gombás betegségek.  
Így a csigákat is kevésbé vonzzák a növények. A legfontosabb azonban az, hogy szárazság esetén  
3-5 naponta alaposan meg kell öntözni a kertet. Ez négyzetméterenként kb. 20-30 liter vizet jelent. 
Ezzel a növényeket arra ösztönözzük, hogy mélyebb gyökeret eresszenek, így masszívabbak és  
a szárazsággal szemben ellenállóbbak lesznek. 

nem csavarodik  ées nem  toörik meg



GARDENLINE
Műanyag virágtartó*
terrakotta hatású, UV-, fagy- és törésálló, az átmérő, 
illetve az élhosszúság típustól függően: 38 - 40 cm,  
magasság modelltől függően: 31 - 33 cm, terrakotta, 
antracit vagy barnásszürke színben 
2 499 Ft/db

GARDENLINE
2  Műanyag virágcserép*

• négyszögletű: méret: 32 x 35,5 x 35,5 cm  
 (ma x ho x szé) vagy
• nyolcszögletű:  35,5 cm,  
 magasság 32 cm vagy
• kerek:  39 cm, magasság: 31 cm 
1 299 Ft/db

GARDENLINE
1  Virágtartó*

fonott műanyag, rattan hatású, fémkerettel  
és vízálló műanyag betéttel, minden modell  
kétárnyalatú barna vagy fekete
• kúp alakú: méret: fent: 31 x 31 cm, lent: 23 x 23 cm
 (szé x mé), magasság: 64 cm vagy 
• kerek: Ø 31 cm (fent) - 23 cm (lent),  
 magasság: 64 cm vagy 
• szögletes: méret: 31 x 31 x 64 cm  
 (szé x mé x ma)  
6 999 Ft/db

GARDENLINE
Műanyag rattan virágtartó*
műanyagból készült, szögletes, 
egy, illetve három virág részére,  
méret: 52 x 20 x 20 cm 
8 999 Ft/db

2 499Ft

/darab

Ft

/darab

8 999

A FOGAS ÁTTÉTEL 
NAGYOBB VÁGÓERŐT 
TESZ LEHETŐVÉ

GARDENLINE
Ágvágó olló*
• rendkívül kézreálló, törésálló és könnyű
• a fogas áttétellel kisebb erőkifejtésre van szükség
• tapadásgátló Teflon® bevonattal ellátott pengék
• vágási teljesítmény: max. kb. 3 cm átmérőjű ágakhoz
• hossz: kb. 56 cm
3 999 Ft/db

3 999Ft

/darab
02.29. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE
Á á ó ó

03.07. HÉTFŐTŐL 03.07. HÉTFŐTŐL

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEK 
ÉS MODELLEK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEK 
ÉS MODELLEK

KIVEHETŐ BETÉTTEL, 
 VÍZÁLLÓ MŰANYAGBÓL

KÜLÖNBÖZŐ, KÖNNYŰ 
MODELLEK

899Ft

/darab

03.10. CSÜTÖRTÖKTŐL

GARDENLINE

04.11. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

04.25. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

04.11. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

GARDENLINE
Kerti tárolózsák*
ideálisan használható a kertben vagy a háztartásban, nagy 
szakítószilárdságú és víztaszító anyagból, 2 darab hordfüllel 
és 1 darab kiürítő füllel 
• kerti tárolózsák: 120 l, 2 darab vagy
• kerti tárolózsák: 272 l vagy
• összecsukható kerti tárolózsák: 85 l, zöld vagy kék színben
2 vagy 1 darab/csomag 
849,50/1 699 Ft/db KERTI TÁROLÓZSÁK:  

120 L, 2 DARAB

1 699Ft

/csomag/darab

ÖSSZECSUKHATÓ KERTI 
TÁROLÓZSÁK: 85 L

GARDENLINE
Kerti kisszerszámok*
rozsdamentes acélból, ergonomikusan  
kialakított nyéllel
899 Ft/db

003.07. HÉTFŐTŐL 003.07. HÉTFŐTŐL

17 990Ft

/darab

03.07. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE

Szennyvízszivattyú*
• kerti tavak, pincék, vizes aknák, építési 

árkok stb. kiürítéséhez

• max. 35 mm szemcsenagyságú 

szennyeződések szivattyúzására 

alkalmas
• kiváló minőségű, rozsdamentes acélház

• max. szállított mennyiség: 20 000 liter/

óra (a szállítási magasságtól függően)

• max. szállítási magasság: 8 m

17 990 Ft/db

TISZTA VÍZHEZ ÉS SZENNY-
VÍZHEZ IS ALKALMAS
TISZTA V
VÍZHEZ IS ALKALMAS

TELJESÍTMÉNY: 1 100 W

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  

szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/

szolgaltatasok/szervizpont/ oldalon talál.

03.07. HÉTFŐTŐL

GARDENLINE
Kerti eszközök*
különböző kerti eszközök, pl. seprű, 
lombseprű, gereblye, kapa stb.,  
ellenőrzött gazdaságból származó,  
stabil fanyéllel
1 999 Ft/db

1 999Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

növények és kiegészítők nélkülnövények és kiegészítők nélkül

Ft

/darab

6 999 1 299 Ft

/darab

1

2

004 11 HÉTFŐTŐL 004.25. HÉTFŐTŐL

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  

nyomtatva.

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként 
szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban 
szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy áruházainkban az áruellátás 
folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését.  
Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben.

Látogasson meg 
minket a 
Facebook-on!
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