
TM

Homokozó*
állítható magasságú tető 40 faktoros UV-védelemmel, véd a naptól és az esőtől,  
méret: 126 x 121 cm, ülési magasság: 17,5 cm, teljes magasság: 118 cm, tömeg: 13,6 kg,  
100 kg homokkal tölthető fel (a homok nem képezi az ajánlat részét) 
12 990 Ft/db

 
Alumíniumroller*
4 különböző magasságra beállítható kormányoszlop (84 - 102 cm),
nagy méretű kerekek (Ø 20 cm) ABEC-7 golyóscsapágyakkal,
max. terhelhetőség: 100 kg, tömeg: 4,7 kg
9 999 Ft/db

Játszóhomok,  
25 kg*
100 % természetes, 
mosott játszóhomok 
gyermekek részére  
25 kg/csomag 
31,96 Ft/kg

VASÁRNAPTÓL03.11.
VASÁRNAPTÓL03.25.

12 990 Ft

/darab

Csak otthoni 
használatra. 799 Ft

/csomag

9 999 Ft

/darab

óscsapágyakkal,
g g, g , g

db

Ft

/darab

Kapható 03.11-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.25-től 
a készlet erejéig!

összecsukható

ideális kisebb 
erkélyekre is

Készüljünk együtt 

a húsvétra!

Vidám húsvét –

MESÉS AJÁNDÉKÖTLETEK

Érvényes: 02.18. vasárnap - 03.25. vasárnap, a készlet erejéig.

Részletek az aldi.hu weboldalon.

ALDI | 1

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. aldi.hu



02.25.
VASÁRNAPTÓL

VASÁRNAPTÓL02.18. Építőkockák dobozban*
kompatibilis a kereskedelemben kapható építőkockákkal, a tető 
alapként felhasználható az építéshez, 1,5 éves kortól ajánlott
• építőkocka, 124 részes vagy 
• tanya, 90 részes vagy
• rendőrség, 80 részes
6 499 Ft/készlet

tőkockákkal, a tető 
s kortól ajánlott

Mása és a Medve*
puha baba vagy plüssmackó
• Mása: puha baba, 23 cm magas, 

különböző ruhákban vagy
• Medve: plüssfigura, 25 cm magas, 

ülő vagy álló
4 999 Ft/db

Baba*
egyedi megjelenés, kiegészítőkkel együtt,  
3 éves kortól ajánlott
• Ariel vagy
• Hamupipőke vagy
• Aranyhaj vagy
• Belle
3 999 Ft/db

különböző 
modellek

4 999 Ft

/darab

3 999 Ft

/darab

6 499 Ft

/készlet

399 Ft

/csomag

Húsvéti díszkosárka*
puha filc- vagy pamutanyagból,  
ideális húsvéti ajándékok számára vagy 
színpompás dekorációként 
999 Ft/db

Kreatív tojásfesték*
egyedi díszítéshez, többféle 
399 Ft/csomag

p
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s
9

K
e
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Húsvéti dekoráció*
belső terek ünnepi díszítéséhez, 
számos különböző modell 
499 Ft/csomag/db

499 Ft

/csomag/darab

Tojásfesték vagy matrica vagy 
tojásdíszítő szalag*
többféle
299 Ft/csomag

299 Ft

/csomag

Kapható 02.18-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.18-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 02.18-tól 
a készlet erejéig!

Kézzel festett húsvéti tojás*
színes motívumokkal és színben hozzá illő akasztószalagokkal
• fürjtojás, 12 darab vagy
• tyúktojás, 7 darab vagy
• kacsatojás, 6 darab vagy
• libatojás, 4 darab vagy
• tojásmix, 5 darab
12, 7, 6, 4 vagy 5 darab/csomag
58,25 / 99,86 / 116,50 / 174,75 Ft/db /
699 Ft/csomag

különböző  
motívumokkal

Kapható 02.25-tőlKapható 02.25-tőpható 02.25-tőll
a készlet erejéig!a készlet erejéigjéig!!

999 Ft

/darab

699 Ft

/csomag

ALDI | 2
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03.01.
CSÜTÖRTÖKTŐL

Csak otthoni használatra.

1 499 Ft

/csomag

7 999 Ft

/készlet

különböző 
színekben

TM

Fa játszóház*
•  előregyártott elemekből álló, összeszerelhető játszóház  

északi lucfenyőből (természetes állapotú és kezeletlen)
•  horganyzott oszloptartókkal a biztonságos tartás és 

egyszerű szerelhetőség érdekében
•  a homokozó mérete: 120 x 172 x 21 cm (szé x mé x ma)  

(a homok nem képezi az ajánlat részét)
• ház mérete: 123 x 103 cm (szé x mé)
• teljes méret: 123 x 172 x 270 cm (szé x mé x ma)
• max. terhelhetőség: 100 kg
179 999 Ft/db

Építőkocka-doboz*
modelltől függően 1,5 éves, ill. 3 éves kortól ajánlott
7 999 Ft/készlet

Gyurma*
2 éves kortól ajánlott
4 x 112 g/csomag 
3 345,98 Ft/kg

179 990 Ft

/darab

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

2 399 Ft

/darab

Action Series jármű*
mozgatható részekkel, tartozékokkal, fény- és 
hanghatásokkal, hossz: 15 - 16 cm, különböző 
modellek, elemekkel együtt, 
3 éves kortól ajánlott
2 399 Ft/db

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékeny-
ségekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/
informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

ndezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodásékgazdálkodás

 EGYSZERŰEN  
 MEGRENDELHETŐ,   
 KÉNYELMES HÁZHOZ 
 SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

A közvetlen házhoz szállítással kapcsolatos információkat  
és a részleteket keresse a március 1-től érvényes szórólapunkban! ALDI | 3



mágikus flitterekkel: a flittereket 
különböző irányba simítva más 

és más minta jelenik meg

a szárán és  
a talpán világíta szárán és  

a talpán világít

Filctollkészlet fémdobozban*
100 darab filctoll fémdobozban 
kis színezőfüzettel
3 999 Ft/készlet

Magyar népmesék  
mesekönyv*
többféle cím
1 799 Ft/db

3 999 Ft

/készlet

1 799 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

3 499 Ft

/pár

3 999 Ft

/pár

Játékkészlet*
modelltől függően 1,5 éves kortól 
14 éves korig ajánlott
2 699 Ft/készlet

Gyermek hosszú ujjú póló*
flitteres mintával, bőrbarát és nagyon kényelmes
méret: 110/116 - 158/164
2 999 Ft/db

Kisgyermek világítós cipő*
villogó fénypontok ragyognak minden lépésnél, 
könnyen kezelhető anyagú felsőrész, bordázott talp 
méret: 23 - 30
3 499 Ft/pár

Gyermek világítós cipő*
villogó fénypontok ragyognak minden 
lépésnél, könnyen kezelhető anyagú 
felsőrész, bordázott talp 
méret: 31 - 37
3 999 Ft/pár

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.04-től 
a készlet erejéig!

2 699 Ft

/készlet

VASÁRNAPTÓL03.04.

03.04-től 03.04-tő4-tőll
erejéig!erejéigjéig!!

10750

60171

41327

ALDI | 4



PÉNTEKTŐL
03.16.

a görgős mechanizmus segítségével a 
homokozó könnyen letakarható

Csak otthoni 
használatra.

különböző színek  
és minták

39 990 Ft

/darab

7 999 Ft

/pár

TM

Játszóház homokozóval*
• a játszóház görgős mechanizmus segítségével a homokozó
 fölé tolható, így védi a homokot a szennyeződéstől
• időjárásálló impregnált felület
• méret összecsukott állapotban: 133 x 133 cm (szé x mé),  
 teljes magasság: 134 cm
• tömeg: 42 kg, a homokozó feltöltéséhez 130 kg homok szükséges 
 (a homok nem képezi az ajánlat részét)
• max. terhelhetőség: 100 kg
• 3 éves kortól ajánlott
39 990 Ft/db

Gyermek görkorcsolya*
• 5 különböző méretre beállítható
•  kiváló minőségű kerekek  

ABEC-5 golyóscsapágyakkal
• méret: 29 - 33, 33 - 37 vagy 37 – 41
7 999 Ft/pár

CSÜTÖRTÖKTŐL03.08.

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.11-től 
a készlet erejéig!

VASÁRNAPTÓL03.11.

6 999 Ft

/csomag

Transformers Crash Combiners*
átalakítható autók
2 autó egy csomagban, az autók külön-külön is  
használhatók vagy kombinálhatók és 1 nagy 
robotfigurává alakíthatók, 6 éves kortól ajánlott 
6 999 Ft/csomag

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

ALDI | 5



03.16.
PÉNTEKTŐL

különböző 
motívumokkal

8 999 Ft

/darab 5 999 Ft

/darab

Mesekönyv*
képes mesekönyv gyermekeknek húsvéti mesékkel,  
Mancs Őrjárat, Peppa Malac, SpongyaBob Kockanadrág,  
Dóra, a felfedező vagy Mása és a Medve történetével, 
többféle cím
799 Ft/db

Gyermek puzzle, 2 darab*
kedvelt témák, népszerű motívumok, segíti a finommotorikus 
készség fejlesztését, ismételt játékra ösztönöz
•  10 részes: lyukakkal a könnyebb megfogáshoz,  

1,5 éves kortól ajánlott vagy
•  30 - 45 részes: 3 éves kortól ajánlott
2 darab/csomag
599,50 Ft/db

y g,
dve történetével,

önbözőönbözőönböző
vumokkalvumokkaall

799 Ft

/darab

999 Ft

/készlet

1 199 Ft

/csomag

Libikóka*
beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, stabil műanyagból készült
•  krokodil: max. 3 gyermek részére, max. terhelhetőség: 75 kg,  

18 hónapos kortól ajánlott vagy
•  csiga: max. terhelhetőség: 25 kg, 

 24 hónapos kortól ajánlott 
5 999 Ft/db

Színesceruza-készlet,  
12 darabos*
metálszínekben, ajándék hegyezővel
12 darab/készlet
999 Ft/készlet

Kicsavarozható színesceruza 
vagy zsírkréta, 12 darab*
hegyezést nem igényel
12 darab/csomag
124,92 Ft/db

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

k hegyezővel

1 499 Ft

/csomag

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

i h ál t á t lk l t bil

t

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

/darab

/k

Libikók
beltéri és k
• krokodil:

18 hónap
• csiga: ma

 24 hónap
5 999 Ft/d

Színesc
12 dara
metálszíne
12 darab/k
999 Ft/kész

Kicsava
vagy zs
hegyezést
12 darab/cs
124,92 Ft/d

Trambulin védőhálóval*
• átmérő: 305 cm
• magasság: 252 cm (hálóval együtt)
• tömeg: 54 kg
• max. terhelhetőség: 150 kg
49 990 Ft/db

49 990Ft

/darab

Kapható 03.16-tól 
a készlet erejéig!

Gyermek- és tanulóroller*
könnyen átalakítható 3 kerekű tanulórollerből 
2 kerekű rollerré, max. terhelhetőség: 20 kg, 
3 éves kortól ajánlott
8 999 Ft/db

ALDI | 6



VASÁRNAPTÓL03.18.

03.22.
CSÜTÖRTÖKTŐL

Ki jut át a labirintuson?
A kiscsibe nem találja a tarka, húsvéti 
tojásokkal teli kosarát. Segítenél 
neki? Mutasd meg a csibének  
a leggyorsabb utat a labirintuson 
keresztül a kosaráig! Jó szórakozást!

Pecsétnyomó készlet, 
20 darabos*
számos különböző  
motívummal
20 darab/készlet
49,95 Ft/db

999 Ft

/készlet

Túrakerékpár 28”*
•  alumíniumváz beépített kormánycsap ággyal, 

 magasság: női: 46 cm, férfi: 52 cm
•  túrakormány ergonomikus fogantyúval és módosítható dőlésszöggel
•  SUNTOUR alumínium rugósvilla
•  SHIMANO 24 sebességes váltómű, SHIMANO fék és váltókar 
•  stabil kerekek alumíniumfelnivel és fényvisszaverő csíkkal 
•  alumínium V-fék elöl és hátul 
•  SELLE ROYAL túranyereg zselés betéttel
•  SHIMANO agydinamó, LED-világítás,  

30 lux fényszóró
•  tartozékok: csomagtartó, kitámasztó 
•  tömeg: 19 kg
•  megengedett össztömeg: 120 kg
89 990 Ft/db

89 990Ft

/darab

Kapható 03.18-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

a vázra: az alkatrészekre:

Ft

a vázra: az alkatrészekre:

gel

ALDI | 7



03.25.
VASÁRNAPTÓL

TM

Hinta*
beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas,  
stabil kialakítás akasztószerkezettel,  
max. terhelhetőség: 100 kg, 
3 éves kortól ajánlott
• laphinta vagy
• tányérhinta vagy
• trapézhinta gyűrűkkel vagy
• kötélhágcsó
2 499 Ft/db

Tricikli tolórúddal*
rögzítőfékkel és kézifékkel, fémváz és  
szabadonfutó kerék, levehető napellenző,  
biztonsági öv, kihajtható lábtartó, 
max. terhelhetőség: 17 kg, 
10 hónapos kortól ajánlott
25 990 Ft/db

Markolós traktor vagy  
traktor utánfutóval*
dudával, max. terhelhetőség: 50 kg 
•  billenthető és süllyeszthető markolóval (8,9 kg) vagy
• utánfutós (9,2 kg)
2,5 éves kortól ajánlott
29 990 Ft/db

különböző 
színekben

2 499 Ft

/darab

29 990 Ft

/darab

25 990 Ft

/darab

különböző 
színekben

különböző 
modellek

Kapható 03.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.25-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.25-től 
a készlet erejéig!

TM

Óriás munkagép*
• traktor pótkocsival (hossz: 58 cm) vagy
• kukásautó (hossz: 49 cm) vagy
• teherautó (hossz: 46 cm) 
12 hónapos kortól ajánlott
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

különböző 
modellek

kukával

Kapható 03.25-től 
a készlet erejéig!

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.
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