
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. 2018. 27. hét

AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 07.05. CSÜTÖRTÖKTŐL 07.11. SZERDÁIG    

Li-ion akkus 
fúró-csavarozó 
12 V*
9 999 Ft/db

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/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

9 999 Ft

/darab

VELÜNK KÖNNYEBB

A MUNKA

aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai zsűri előszűrése után a megkérdezett fogyasztók választják meg egy országos, 
2 000 fős, Magyarország városi lakosságára reprezentatív online közvélemény-kutatáson. A választási folyamatról további információkat a productoftheyear.hu weboldalon talál.

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.05-től 07.11-ig!

Mosópor színes vagy 
fehér ruhákhoz
többféle, 
80 mosáshoz 
elegendő
5,2 kg/doboz
538,27 Ft/kg

2 799 3 499 Ft 

Ft/doboz

-700 Ft

159
 179 Ft 

Ft/kancsó

-11 %

Kancsós tej
2,8 % zsírtartalom
1 l/kancsó
159 Ft/l

Kiváló minőségű magyar tej az Alföldi Tej Kft.-től!

Fűszeressonka-variációk
fokhagymás csirkemell vagy 
borsízű csirkemell vagy 
diós ízű pulykamell
100 g/csomag
1 990 Ft/kg 199

 279 Ft 

Ft/csomag

-28 %
Szeletelt sajtok 
csökkentett zsírtartalommal
Gouda vagy Maasdamer vagy  
Tilsiter
200 g/csomag
2 245 Ft/kg

449 649 Ft 

Ft/csomag

-30 %

5 999 Ft

/darab

Levegővel 
tölthető heverő*
5 999 Ft/db

Dartstábla*
3 999 Ft/készlet

3 999 Ft

/készlet

07.05. CSÜTÖRTÖKTŐL 0711 SZER Á

ppp laaolaaolo tosotostostosoo huhuhuhuhuullallaallalallaalllll dékdékdékdékdékdékdédékédékkgagagaggagagagaa
hththttpstpstpsptpssp ://://:////:/// wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.al.alal.al.a di.di.di.ddiidi.di.hu/hu/hu/hhu/hu/u/u/uhu/uhu/hu/uhu/hu/hu/hu//h infinfinfini fi ffformormormormormormrmormo mormaciacaciaciciaciciok/ok/ok/ook/ok/ok/o /szoszoszoszoszoszooszosz lgalgalgalgalgalgalgaltaltaltaltaltaltaatastastastastasat

Ft

A tejtermékcsalád 
kategória győztese. 
 
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

07.05. csütörtöktől

07.08. vasárnaptól

DaDD rtrt tstábblala****

07.08. vasárnaptól



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.05. csütörtöktől 

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

499 599 Ft 

Ft/kg

-100 Ft

tálalási javaslat

Érvényes  
07.05-től 07.11-ig!

Grillcsirke
/kg
499 Ft/kg

399 579 Ft 

Ft/doboz

-31 %

189
 239 Ft 

Ft/pohár

-20%

Kiváló minőségű magyar tejföl 
az Alföldi Tej Kft.-től!

Tejföl
12 % zsírtartalom 
450 g/pohár
420 Ft/kg

299 459 Ft 

Ft/csomag

-34 %Füstölt sajtszeletek
sonkás vagy chilis vagy natúr
175 g/csomag
1 708,57 Ft/kg

Prémium salátatál
tonhalas vagy  
sajtos-sonkás vagy 
paradicsomos- 
mozzarellás
180 g/doboz
2 216,67 Ft/kg

Marhapárizsi vagy 
borjúpárizsi
150 g vagy 100 g/csomag
1 326,67 / 1 990 Ft/kg

199
 269 Ft 

Ft/csomag

-26 %

349 499 Ft 

Ft/tégely

-30 %

Májpástétom
natúr vagy 
metélőhagymás vagy 
szemcsés
175 g/tégely
1 994,29 Ft/kg

599 899 Ft 

Ft/csomag

-33 %

Prosciutto 
Cotto
eredeti olasz 
főtt sonka
140 g/csomag 
4 278,57 Ft/kg

 
Sertéstarja
darabolt, 
vákuumcsomagolt 
/kg
1 199 Ft/kg

tálalási javaslat

1 199 1 499 Ft 

Ft/kg

-20 %

Kapható 07.05-től 
a készlet erejéig!

1 399Ft

/doboz

Argentin vörös 
garnéla*
natúr vagy
marinádozott
150 g/doboz
9 326,67 Ft/kg

599 639 Ft 

Ft/darab

-40 FtAlpesi vaj
82 % zsírtartalom
250 g/darab
2 396 Ft/kg
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07.07. szombatig 

Kapható 07.05-től 
a készlet erejéig!

Kapható 07.05-től 
a készlet erejéig!

279Ft

/doboz

499Ft

/doboz

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

129
 149 Ft 

Ft/palack

-13 %

279
 349 Ft 

Ft/doboz

-20 %

569 639 Ft 

Ft/csomag

-10 %

109
 149 Ft 

Ft/doboz

-26 %

699 989 Ft 

Ft/csomag

-29 %
549 699 Ft 

Ft/csomag

-21 %
299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

399 499 Ft 

Ft/üveg

-20 %

Joghurt
epres vagy erdei gyümölcsös-banános 
4 x 125 g/csomag 
598 Ft/kg

Tepertős hatszög
85 g/darab
929,41 Ft/kg

Citromos 
jegestea 
1,5 l/palack
86 Ft/l

Világos sör 
3,0 % alkohol- 
tartalom
0,5 l/doboz
218 Ft/l

Sólet
marhahússal
400 g/doboz
697,50 Ft/kg

Tésztaétel*
paradicsomos vagy tyúkhúsos
800 g/doboz
623,75 Ft/kg

Száraz 
macskaeledel
2 kg/csomag 
284,50 Ft/kg

Magvas sütemény
napraforgómaggal vagy
kesudióval és 
földimogyoróval  
200 g/csomag
2 745 Ft/kg Omnia 

Classic
őrölt, 
pörkölt kávé 
250 g/csomag
2 796 Ft/kg

Szárított paradicsom vagy 
grillezett articsóka
napraforgóolajban 
280 g/üveg
2 347,06 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Sűrített paradicsom
140 g/doboz
707,14 Ft/kg

99
 159 Ft 

Ft/doboz

-37 %

Dobozos papír 
zsebkendő*
3 rétegű
54 darab/doboz
5,17 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

07.08. vasárnaptól 

349Ft

/üveg

499Ft

/csomag

599Ft

/üveg

159Ft

/pohár

Csemegeuborka*
chilis vagy mézes vagy 
fokhagymás
350 g/üveg
1 836,84 Ft/kg
(töltőtömeg)

1 099 1 299 Ft 

Ft/darab

-200 Ft

Csemege vagy 
paprikás szalámi
400 g/darab
2 747,50 Ft/kg

Zöldséges vagy 
sajtos 
baromfipárizsi
500 g/darab
558 Ft/kg

279
 349 Ft 

Ft/darab

-20 %

Kolbásszal töltött 
karaj
füstölt, főtt
80 g/csomag
2 487,50 Ft/kg

199
 299 Ft 

Ft/csomag

-33 %

499 699 Ft 

Ft/csomag

-28 %

199
 239 Ft 

Ft/pohár

-16 %

Marhasonka
füstölt, főtt 
natúr vagy 
borsos vagy 
paprikás-chilis 
100 g/csomag
4 990 Ft/kg

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

1.

Joghurt
őszibarack-maracuja vagy
citrom-lime
500 g/üveg
1 198 Ft/kg

2.
Desszert*
csokoládés puding vagy 
vaníliás puding vagy 
natúr grízpuding vagy 
fahéjas grízpuding
4 x 125 g/csomag
998 Ft/kg

3.Réteges joghurt
áfonyás vagy málnás
150 g/pohár
1 326,67 Ft/kg

1. Joghurt*
epres vagy 
cseresznyés vagy 
áfonyás vagy 
őszibarackos
150 g/pohár
1 060 Ft/kg

4.

4.
3.

2.
33333333

DeDeDeDDeDeDeDeeDeDeDeDeDeDeDDesssssssssssssssssssssss zezezezezezezezezzezee
kk lk lkkk ládéádéádéádááddéád

3.3333333333.3.33.3333333.3.32.2.222.2.2.2....
33333333333333333333

JJJJJJJJJJJJJooooooooooooooo
eepeepepeppepppeepppp

4.4.4.4.444.44444.4.44
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07.11. szerdáig 

189Ft

/palack

249Ft

/tubus

249Ft

/csomag

899Ft

/csomag

199Ft

/csomag

119
 169 Ft 

Ft/darab

-29 %

189
 239 Ft 

Ft/doboz

-20 %

229
 299 Ft 

Ft/csomag

-23 %

399 569 Ft 

Ft/flakon

-29 %

Pekándiós párna
85 g/darab
1 400 Ft/kg

Light 
multivitamin- 
nektár
50 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
189 Ft/l

Ízesített 
ásványvíz*
szénsavmentes
citrom- vagy 
eper-guava vagy 
kék áfonya-
vörös áfonya ízű
1,5 l/palack
126 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 13 °C 

APERITIFKÉNT, 
SALÁTÁKHOZ, 

FEHÉR  HÚSOKHOZ, 
HALAKHOZ

BALATON

BADACSONY
LAPOSA Prizma
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
1 332 Ft/l

999 1 299 Ft 

Ft/üveg

-23 %

Tejszelet
140 g (5 x 28 g)/csomag 
3 178,57 Ft/kg

Gmundi 
joghurtdesszert*
epres-banános vagy 
mangós
100 g/tubus
2 490 Ft/kg

445 525 Ft 

Ft/csomag

-80 Ft

 
Lefolyótisztító gél
1 l/flakon
399 Ft/l

Tiramisu -
piskóta
cukorszórással vagy
cukorszórás nélkül
400 g/csomag
1 122,50 Ft/kg

449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

 
Panírmorzsa
1 kg/doboz
249 Ft/kg

249 299 Ft 

Ft/doboz

-16 %

Burgonyachips 
hagymás-tejfölös vagy 
sajtos 
75 g/csomag
3 053,33 Ft/kg

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 07.08-tól 
a készlet erejéig!

199
 229 Ft 

Ft/darab

-13 %Meglepetés-
tojás
20 g/darab 
9 950 Ft/kg

Mini Knoppers*
200 g/csomag
4 495 Ft/kg

Gyümölcsízű 
gumicukor*
Tropicaras
90 g/csomag
2 211,11 Ft/kg

Gyümölcsízű olvadócukorka*
gyümölcs- és kólaízben
106 g/csomag
2 349,06 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.05. csütörtöktől

lézerrel és LED-világítással

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/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

VELÜNK KÖNNYEBB

A MUNKA
Speciális tisztítószer*
• matrica-eltávolító: eltávolítja a matricák, címkék vagy ragasztószalagok maradványait vagy
• olajfolt-eltávolító: eltávolítja az olajfoltokat, ill. a dízelolaj- vagy benzinmaradványokat nedv- 

szívó és nem nedvszívó felületekről, pl. natúrkőről, betonról, habkőről, esztrichről stb. vagy 
• szilikonfuga-eltávolító: eltávolítja a kiszáradt szilikonfuga-maradványokat a csempékről és 

ablakokról a fürdőszobában, a konyhában stb. vagy
• rozsdafolt-eltávolító: eltávolítja a rozsdafoltokat térkőről, natúrkőről, betonról, márványról, 

gránitról stb.
250 ml/flakon
3 196 Ft/l

Sarokvaskészlet*
gerendák, lécek, szegélyek stb. rögzítéséhez, 
horganyzott acélból készült, különböző készletek
12, 8, 6, 5 vagy 4 darab/készlet
74,92 / 112,38 / 149,83 / 179,80 / 224,75 Ft/db

899 Ft

/készlet

visszazárható 
tasakban

Kábelkötöző készlet, 500 darabos*
magas minőségű, erős nejlonanyagból, fekete vagy 
átlátszó/fehér színben, különböző hosszúságok  
és szélességek
500 darab/készlet
1 499 Ft/készlet

39 990 Ft

/darab

Ft

Fogókészlet*
rendkívül masszív, króm-vanádium ötvözésű  
acél, csúszásmentes, kétkomponensű nyéllel
• 4 részes készlet: kombinált fogó, kerekített  

fejű laposfogó, oldalvágó, blankoló fogó  
(mind kb. 160 mm) vagy 

• 3 részes készlet: állítható villáskulcs  
(kb. 200 mm), harapófogó (kb. 220 mm),  
vízpumpafogó (kb. 240 mm)

4 vagy 3 darab/készlet 
2 999 Ft/készlet

2 999 Ft

/készlet

sű 
el
t 

1 499 Ft

/készlet

799 Ft

/flakon

Porral oltó tűzoltókészülék, 2 kg*
• A, B és C tűzosztályú tüzek oltásához
• villámgyorsan használható az egyszerű 

kezelőelemeknek köszönhetően
• egyszerűen rögzíthető a csomaghoz tartozó  

tartóval és 2 darab rögzítőszalaggal
• ellenőrizhető és utántölthető
• hatótávolság: kb. 4 m
6 999 Ft/db

autóba, háztartásba, 
műhelybe, kempinge-
zéshez és szabadidős 
tevékenységekhez

öölölöö thethetheethh tőtőőő

6 999 Ft

/darab

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 6265

olajfolt-eltávolító, 
rozsdafolt-eltávolító:

szilikonfuga-eltávolító:

olajfolt-eltávolító, 
szilikonfuga-eltávolító:

**bevizsgált biztonság

**

ELLENŐRZÖTT
0000040927

Bütüző és gérvágó fűrész*
• a gyors, tiszta és pontos vágáshoz
• a dönthető fűrészfejjel dupla  

gérvágás is végezhető
• 60 fogú fűrészlappal (Ø 25,5 cm) és  

48 fogú fűrészlappal
• forgóasztal pontos dőlésszög-beállítással,  

-45 és +45° között
• a fűrészfej balra 0 - 45° között fokozatmentesen 

dönthető
• befogató a munkadarab biztos rögzítéséhez
• forgácsgyűjtő és kétoldali támaszték
• beépített lézer és LED-világítás
• hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz
• teljesítmény: 1 900 W
• tömeg: 13 kg
39 990 Ft/db
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kábel nélküli 
munkavégzés

Akkus multifunkciós szerszám*
• kaparás, fűrészelés, vágás és csiszolás egy készülékkel
• fordulatszám: 5 000 - 19 000 ford./perc között változtatható
• számos tartozékkal: merülő fűrészlap, kaparó, csiszolólemez, csiszolólap, 

gyémántfűrészlap, HSS-fűrészlap, levehető markolat és porszívóadapter
• 2 000 mAh Samsung akkumulátor, 12 V
• akkutöltöttségi szint kijelzése
• 1 órás gyorstöltő
• szerszám nélküli cserélőrendszer
12 990 Ft/db

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

Ragasztó*
• faragasztó D3, 225 g: alkalmas fa munkadarabok szerelési ragasztásához, 

valamint bel- és kültéri fuga- és felületragasztáshoz (pl. lépcsők, ajtók, 
ablakok, parketta és laminált padló) vagy

• kétkomponensű epoxi ragasztó, 56 g: vegyszerálló, kikeményedés után 
csiszolható és fúrható, fém, beton, kerámia, porcelán, műkő és natúrkő 
feltöltéséhez és javításához vagy

• extra erős és elasztikus ragasztó, 40 g: átlátszó, vízálló, elasztikus, hőálló, 
alkalmas fémhez, tükörhöz, kerámiához, fához, műanyaghoz stb. vagy

• kétkomponensű, extra erős ragasztó, 28,5 g: fém, műanyag, kerámia, 
porcelán, fa, műkő, natúrkő, bőr stb. gyors ragasztásához vagy

• kétkomponensű MMA-ragasztó, 28,5 g: nagy teljesítményű ragasztáshoz 
fémre, különböző műanyagokra, porcelánra, kerámiára, műkőre, natúrkőre, 
bőrre, fára stb., kikeményedés után mechanikusan megmunkálható és 
lakkozható vagy

• pillanatragasztó, 10 x 2 g: gumi, fém, műanyag, porcelán, kerámia és fa 
ragasztásához

225 g vagy 40 g/tubus / 56 g, 28,5 g vagy 20 g/csomag
3,55 / 14,27 / 19,98 / 28,04 / 39,95 Ft/g

beltéri és kültéri használatra 
egyaránt alkalmas

Szilikon vagy építési ragasztó 
vagy akril*
• szilikon: alkalmas nedves helyiségekben 

történő használatra, gombagátló, UV-álló, át-
látszó, szürke vagy fehér színű, kikeményedés 
után -30 és +150 °C között hőálló vagy 

• építési ragasztó: a legkülönfélébb anyagok, 
pl. fa, kő, műanyag, fém, beton stb. ragasz-
tásához, oldószer- és ftalátmentes, gyorsan 
szárad, fehér színű, kikeményedés után vízálló, 
-20 és +80 °C között hőálló vagy

• akril: vakolat- és falrepedések kitöltéséhez, 
valamint csatlakozófugákhoz, festhető,  
ftalátmentes, fehér, kikeményedés után 
ellenáll az időjárásnak, -20 és +75 °C között 
hőálló

310 ml/tubus
2 254,84 Ft/l

a WORKZONE akkus multi-
funkciós szerszámhoz

Multifunkciósszerszám-tartozékkészlet*
gyorscserélő rendszerrel
• univerzális készlet, 23 részes: fűrészlappal, merülő fűrészlappal, 

kaparóval és csiszolólapokkal vagy
• burkolókészlet, 4 részes: recézett fűrészlappal, fugaeltávolító 

pengével, kaparóval és karbid fűrészlappal vagy 
• padlóburkoló / beépítőkészlet, 4 részes: fűrészlappal,  

2 darab merülő fűrészlappal és kaparóval
1 999 Ft/készlet

padlóburkoló /
beépítőkészlet

burkolókészlet

gygy

Állítható fémbak*
ideális építkezésen, ház körüli 
munkáknál és műhelyben történő 
használatra, max. teherbírás: 200 kg
méret: 68 x 58 x 80 - 130 cm
5 999 Ft/db

ál
lít

ha
tó

 m
ag

as
sá

g:
 8

0 
- 1

30
 cm

összecsukható,
könnyen tárolható

5 999 Ft

/darab

Kézikocsi*
• teleszkópos fogantyú reteszeléssel
• lehajtható rakodóperem
• 6 darab fűzőlyuk a rakomány rögzítéséhez
• csúszásgátló bevonat
• 2 rögzíthető kerék
• max. terhelés: 150 kg
14 990 Ft/db

14 990 Ft

/darab

12 990 Ft

/darab

1 999 Ft

/készlet

699 Ft

/tubus

799 Ft

/tubus/csomag

univerzális készlet

1419053292

kétkomponensű 
ragasztók:

kétkomponensű 
MMA-ragasztó:

6263

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 6581
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Elektrotechnikai csavarhúzókészlet, 8 részes*
króm-vanádium acélból készült, védőszigeteléssel 1 000 V-ig, 
feszültségellenőrzés: 125 - 250 V, feketített hegy, speciálisan edzett 
és mágnesezett, ergonomikus kialakítású nyél, felakasztáshoz való 
lyukkal ellátva
• 4 darab lapos csavarhúzó,
• 3 darab Philips csavarhúzó és
• 1 darab feszültségmérő
2 999 Ft/készlet

Csavarkészlet*
praktikus, rakásolható műanyag dobozban a tároláshoz
• forgácslapcsavar PZ2 csavarfejjel vagy
• gyorsépítő csavar PH2 csavarfejjel vagy
• forgácslapcsavar Torx csavarfejjel
600, 400, 350, 250 vagy 150 darab/készlet
2 / 3 /3,43 / 4,80 / 7,99 Ft/db

2 999 Ft

/készlet

különböző méretben 
és kivitelben 1 199 Ft

/készlet

EEEEE
kkkkkkkk
fffff
éééééé
lylyllyllylyly
•••••
•••••
•••
2222

CCCCCCC
pppp
••••
•••
••••
666666
222

Profi rendszerező barkácsdoboz*
rugalmasan variálható elválasztók, sokféle felosztási lehetőség 
akár 37 rekeszig, stabil csatos záródás két zárófüllel, biztonságos 
szortírozás: a fedéllel a rekeszek is szorosan lezáródnak
méret: kb. 46,5 x 37,5 x 7,2 cm
2 999 Ft/db

Kétoldalú rendszerező barkácsdoboz*
sok rekesz, stabil csatos záródás, egyedi felosztás  
24 darab rugalmas elválasztólappal, biztos  
szortírozás, helytakarékosan tárolható
méret: kb. 32 x 27 x 8 cm 
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

07.05. csütörtöktől

mágneses sín

mágneses 
tányér

nagy 
mágneses tál

mámá

999 Ft

/készlet/darab

Mágneses eszközök*
használható a műhelyben, a háztartásban vagy a garázsban
• kicsi mágneses tálkészlet, 2 részes: méret: 6,4 x 22,5 cm vagy
• mini mágneses tányérkészlet, 2 részes: Ø 10,8 cm vagy
• ellenőrzőszerszám-készlet, 2 részes: a nehezen hozzáférhető 

helyekhez, 1 darab ellenőrző tükör (kihúzható 63 cm-ig) és 1 darab 
mágneses emelő LED-lámpával (kihúzható 80 cm-ig) vagy 

• mágneses sín: méret: 46 x 2,5 x 1,5 cm vagy
• nagy mágneses tál: méret: 14 x 24 cm vagy 
• felmágnesező/lemágnesező vagy
• mágneses tányér: Ø 15 cm
2 vagy 1 darab/készlet
499,50 Ft/db / 999 Ft/készlet/db

ellenőrzőszerszám-készlet

felmágnesező/
lemágnesező

rendkívül erős mágnesekrendkívül erős mágnesekrendkívül erős mágnesek

a mágneses tányér és a 
mágneses tálak nemes-
acélból készültek

fekete vagy piros 
színben

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 5587
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olajmentes, ezért nem igényel rend-
szeres karbantartást, ideális bármely 
szabadidős felhasználáshoz

Hordozható kompresszor*
• hálózati csatlakozás: 220 - 240 V, 50 Hz
• motorteljesítmény: 1 100 W
• szívóteljesítmény: 180 l/perc
• fordulatszám (szivattyú): 3 750 ford./perc
• üzemi nyomás: max. 8 bar
• tömeg: 6,5 kg
• tartozékok: abroncsnyomásmérő  

manométerrel és 8 részes adapterszett
19 990 Ft/db

tartozékokkal

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/elektromos-vagy- 
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

HSS-fúrószárkészlet, 92 részes*
titán-nitrid bevonattal, ideálisan használható 
fémekhez és műanyagokhoz
• 10 x Ø 1,0 mm,
• 10 x Ø 1,5 mm,
• 10 x Ø 2,0 mm,
• 10 x Ø 2,5 mm,
• 10 x Ø 3,0 mm,
• 8 x Ø 3,5 mm,
• 8 x Ø 4,0 mm,
• 4 x Ø 4,5 mm,
• 4 x Ø 5,0 mm,
• 4 x Ø 5,5 mm,
• 4 x Ø 6,0 mm,
• 4 x Ø 6,5 mm,
• 3 x Ø 8,0 mm és
• 3 x Ø 10,0 mm
7 999 Ft/készlet

Fúrószárkészlet tartóban*
acélból készült, praktikus tároló- és  
adagolókazettával
• HSS-spirálfúrószár-készlet:  

14 részes vagy
• kőfúrószárkészlet: 13 részes vagy
• fafúrószárkészlet: 13 részes
2 999 Ft/készlet

Munkás- és kerti kesztyű*
varrásmentes kötés, masszív latexanyag 
dupla bevonattal, védelmet nyújt  
a kertben és a műhelyben végzett  
munka során, szárazon tartja a kezet
méret: 8 - 11
799 Ft/pár

799 Ft

/pár

lezárószalag

szárítókötél
spárga

Spárga vagy kötél*
• spárga: 3 x 40 m vagy
• kötélzsinór, fonott: 50 m vagy 
• burkolózsinór: 50 m vagy
• kőműveszsinór: 50 m vagy
• lezárószalag: 50 m vagy
• többfunkciós kötél: 20 m vagy
• szárítókötél: 15 m vagy
• univerzális kötél, fonott: 7,5 m
120 m, 50 m, 20 m, 15 m vagy 7,5 m/csomag
3,33 / 7,98 / 19,95 / 26,60 / 53,20 Ft/m

Li-ion akkus fúró-csavarozó 12 V*
• 2,0 Ah Samsung akkumulátor
• 21 + 1 fokozatú nyomatékállítás
• elektronikus fordulatszám-szabályozás
• gyorsbefogó tokmány
• jobb/bal forgásirány
• 2 sebességfokozatú hajtómű
• vészleállító funkció
• akkumulátor-gyorstöltő töltésiállapot-  

kijelzéssel (töltési idő: 1 óra)
• praktikus műanyag kofferben
9 999 Ft/db

17 darabos tartozékkal

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/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

A Li-ion akkumulátor előnyei:  
- csekély tömeg  
- nincs memóriaeffektus  
- alacsony önkisülés  
- mindig üzemkész

i

Elektromos csempevágó*
• 115 mm-es gyémántvágótárcsa és vízhűtés  

a gyors, precíz vágásért
• ideális párhuzamos, szög- és gérvágáshoz
• 4 darab csúszásmentes gumitalppal, praktikus 

füllel és biztonsági mágneskapcsolóval
• vízfürdő a porfogáshoz és a hűtéshez 
• teljesítményfelvétel: 500 W
• üresjárati fordulatszám: 5 200 perc-1

• vágótárcsa: 115 x 22,2 x 2,1 mm
• vágási mélység: 20 mm (90°), 12,5 mm (45°)
19 990 Ft/db

399 Ft

/csomag/darab

többfunkciós 
kötél

19 990 Ft

/darab

7 999 Ft

/készlet

2 999 Ft

/készlet

HSS-spirálfúrószár- 
készlet, 14 részes

fafúrószárkészlet, 
13 részes

kőfúrószárkészlet, 
13 részes

9 999 Ft

/darab
beépített LED- 
munkalámpa

HSHSHSHSHSHSHSHSSSS-S-S-S-SS-S-S-
tittittittittititi án-án-án-ánán-án-n-n nnnnnn

FúFúFúFúFúFúF róróróróróóóróó
acéacéacéacéacéaa lbólbólbóbólbóbbó
adaadaadaadaadaddaagogogogogooo
•••••• HSSHSSHSSHSSHSSHSSHSS-s-s-s-s

14 14 14 14141414 résrésrésrésésé
••• kőfkőfkőfkőfkőfkőfkőfffúrúrúrúúrúú
••••• faffaffaffaffaffaffúrúrúrúúrúúr
2 92 92 92 92 99999 99 99 999999 FFFFF

ő ő ő a pa pa pa pa pa porforforfrforforforfo ffogáogáogáogáogáshoshoshoshossh z éz éz éz éz éés as as as a hűhűhűhűhűtéstéstéstéstéstéshezhezhhezhezhezhe  
mmmményényényényényéné fefelfelfelfele vétvétvétvétvétvévété el:el:el:el:el:elele 5050505000 W0 W0 W0 W0 WWW
atatatatati fi fi fi fi ordordordordorddordulaulaulaulaalal tsztsztsztszzt ám:ámámám:ám:ám:ám:ám:ám:ámááá 5 555 5 5 2002002002002002 pepepepepeeercrcrcrcrc-1-1-1-11

cscscscscsc a:a: a: a:a: 115115115151511 x x x x x 22,22,22,22,22,2,2 x2 x2 x2 x2 xxxx2 x2 x 2,2,2,2,2,2,22222 1 m1 m1 mmm1 mmmmmm
mémémémémm lyslyslyslyslyssség:ég:ég:ég:ég 202020202020 mmmmmmmmmmmmm (9(9(9(9(( 0°)0°)0°)0°), 1, 1, 1, 1, 1, 2,52,52,52,52,5555 mmmmmmmmm (4(4(4(4(4((( 5°)5°)5°5°)5°5°)5°5°5
/db/db/db/dbdbd

19 990 Ft

/darab

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/elektromos-vagy-
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

fali csempék és padlólapok 
precíz méretre vágásához

Filc csúszásgátló vagy  
ajtótámasztékszett*
megvédi a padlót, bútorokat, ajtókilincseket, falakat 
stb. a karcolásoktól és a behorpadástól
• filc csúszásgátló szett, 98 részes: öntapadó vagy
• filc csúszásgátló tüskével, 28 darab vagy
• csúszáskönnyítő szett, 25 részes: öntapadó vagy
• ajtóékszett, 12 részes vagy
• ajtótámasztékszett, 8 részes: öntapadó
98, 28, 25, 12 vagy 8 darab/szett
349 Ft/szett / 12,46 Ft/db

filc csúszásgátló 
tüskével

ajtótámasztékszett

349 Ft

/szett

filc csúszásgátló 
szett

csúszáskönnyítő 
szett

ajtóékszett

1419056075

kötélzsinór burkolózsinór

különböző 
színekben
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.05. csütörtöktől

Fürdőszobaszőnyeg*
alsó oldalán csúszásgátló  
bevonattal, felveszi a nedvességet  
és nagyon gyorsan szárad
méret: 50 x 80 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

különböző színekben

fürdőlepedő

19 990 Ft

/darab

Vendégágy matraccal*
összecsukható és gurítható ágy, porszórt acélcső kerettel,  
15 darab, stabil fa tartóléccel, porvédő huzattal
• méret matraccal együtt: 190 x 80 x 37 cm
• méret összecsukott állapotban: 32 x 80 x 90 cm
19 990 Ft/db

4 darab műanyag 
görgővel

helytakarékosan 
összecsukható

stabil fa  
ágyráccsal

  30 °

Lábtörlő*
csúszásmentes alj, rendkívül  
jó nedvesség- és  
szennyeződésfelvétel
méret: 50 x 75 cm
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

000000 °°°°

t

2 999 Ft

/csomag/darab

Frottírtörülköző vagy 
frottír fürdőlepedő*
100 % pamut, rendkívül puha és nedvszívó

• törülköző, 2 darab: 50 x 100 cm vagy

• fürdőlepedő, 1 darab: 70 x 140 cm

2 vagy 1 darab/csomag

1 499,50 / 2 999 Ft/db

  60 °

törülköző, 2 darabülkö ő d bülkö ő d b

6 999 Ft

/garnitúra

Ágynemű-garnitúra,  
vákuumos*
helytakarékos párna és paplan,  
gyorsan szárad és könnyen kezelhető, 
utazáshoz, a nyaralóban vagy otthoni 
tartalék paplanként is használható
párna mérete: 40 x 60 cm
paplan mérete: 140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra

  60 °

y ,
ralóban vagy otthoni 
ént is használható

0 x 60 cm
40 x 200 cm
ra

Darázsmintás takaró*
100 % akril, álomkönnyű takaró darázsmintával  
és rojtokkal, puha anyag, könnyen kezelhető  
és szárítógépben szárítható 
méret: 150 x 200 cm
3 999 Ft/db

••• fürfürfürddd
2 v2 vvagyagagy
1 41 4499,999

m

  60 °

Ágyneműhuzat digitális 
fotónyomattal*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
8 499 Ft/garnitúra

cm
200 cm

kül
ön

bö
ző

 színekben

3 999 5 999 Ft 

Ft/darab

-2 000 Ft

A darázsmintás takaró termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll 
rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben 
vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

8 499 9 999 Ft 

Ft/garnitúra

-1 500 Ft

Az ágyneműhuzat digitális fotónyomattal termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és 
választékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem 
minden mintával vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

elegáns 
szaténhatású

KÉNYELEM

gö gő eg g

SIMOGATÓ

a szelepnyíláson  
keresztül bármely 
szokványos porszívó-
val kiszívható a levegő 
a csomagolásból, így 
a vákuum segítsé-
gével akár 75 %-kal 
kevesebb helyigény 
érhető el

kiegészítők nélkül

fürdőlepedő
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Köszönjük ismét  
a bizalmat!

Az ALDI Magyarország 2014, 2016 és 2017 után  
negyedszer is kiérdemelte a Superbrands 
Magyarország Szakértői Bizottsága által 
odaítélt Superbrands-díjat.
A márkaerő, az ismertség, a megbecsültség és a tradíció tekintetében a bizottság 
idén 14. alkalommal tüntette ki a legerősebbnek bizonyuló fogyasztói márkákat.

Büszkék vagyunk arra, hogy negyedszer is a díjazottak között lehetünk.
Áruházláncunk számára a legfontosabb, hogy Vásárlóinknak mindig magas 
minőségű termékeket kínáljunk, folyamatosan kedvező, megfizethető áron, ezen 
elköteleződésünket pedig a Superbrands-védjegy elnyerésével és használatával 
még inkább erősíteni tudjuk.

ALDI | 11



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.08. vasárnaptól

A KÁNIKULÁBAN

Tölcséres jégkrém
• vanília vagy
• eper vagy 
• mogyoró vagy
• csokoládé
6 x 120 ml/doboz
970,83 Ft/l

699Ft

/doboz

szezonális 
kínálatunkból

Réteges jégkrémtorta
vaníliás
650 ml/doboz
798,46 Ft/l 519Ft

/doboz

szezonális 
kínálatunkból

ALDI | 12



Prémium
pálcikás jégkrém
• mandulás vagy 
• klasszikus vagy 
• tripla csokoládés
6 x 120 ml/doboz
1 109,72 Ft/l

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

799 999 Ft 

Ft/doboz

-20 %

ml/doboz
2 Ft/l

Pálcikás sorbet 
jégkrém
• vörös szőlő vagy
• maracuja-őszibarack
80 ml/darab
1 612,50 Ft/l

szezonális  
kínálatunkból

129Ft

/darab

299 Ft

/csomag

Fagylaltostya*
krémtöltelékkel
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

549 Ft

/doboz

Jegeskávé-italpor*
275 g/doboz
1 996,36 Ft/kg

999 Ft

/doboz

Max Kalandsziget Mix  
jégkrém*
10 darab jégkrém 6-féle ízben,
ajándék matricával
401 ml/doboz
2 491,27 Ft/l

239 Ft

/csomag

Fagylaltalappor*
• csokoládés, 96 g vagy
• vaníliás, 82 g vagy
• puncsízű, 82 g
96 g vagy 82 g/csomag
2 489,58 / 2 914,63 Ft/kg

599 Ft

/doboz

Ostyatálkák*
• kakaós bevonattal, 100 g vagy
• klasszikus, 84 g vagy
• cukormentes, 65 g
100 g, 84 g vagy 65 g/doboz
5 990 / 7 130,95 / 9 215,38 Ft/kg

Fagylaltos- és joghurtoskanál-
készlet, 6 darab*
nemesacélból készült,  
magasfényű polírozással,  
mosogatógépben mosható
6 darab/készlet
333,17 Ft/db

1 999 Ft

/készlet

6 darabos készlet

kakaós 
bevonattal:

Multipack jégkrém
csokoládé, vanília,
lime-narancs-citrom és 
lime-narancs-eper
12 x 50 ml/doboz
998,33 Ft/l

599Ft

/doboz

szezonális 
kínálatunkból

999 Ft

/doboz

Max Calippo  
Super Mix jégkrém*
cola, lime, eper és narancs ízben
5 x 105 ml/doboz
1 902,86 Ft/l

Frutti Bumm
gyümölcsös jégkrém
robbanócukorral  
45 ml/darab
1 088,89 Ft/l 49

 69 Ft 

Ft/darab

-28 %szezonális 
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.08. vasárnaptól

5 999 Ft

/darabLevegővel tölthető heverő*
sokoldalúan használható, pl. a kertben, a vízparton, 
utazáskor vagy fesztiválon stb., masszív és strapabíró 
poliészterből, helytakarékosan tárolható és könnyen 
szállítható, praktikus tárolózsákkal és hordpánttal,  
méret (megtöltve): kb. 180 x 80 cm, ill. kb. 180 x 90 cm,  
max. terhelhetőség: 200 kg 
5 999 Ft/db

lendületes kézmozdulatokat végezve  
könnyedén megtölthető levegővel

Vízibombák*
egyszerűen a vízcsapra vagy a kerti 
slaghoz csatlakoztatható és meg- 
tölthető, a vízcsaphoz és a kerti  
slaghoz való adapterrel együtt  
kapható, a szett kb. 3 x 35 darab  
vízibombát tartalmaz
2 499 Ft/szett

Ví ib bák

gyorsan és könnyen megtölthető

2 499 Ft

/szett

különböző 
színekben

Gyermek fürdőruha vagy fürdőnadrág*
gyorsan szárad és tökéletesen illeszkedik
• lányka: bikini vagy fürdőruha vagy
• fiú: fürdőnadrág
méret: 86/92 - 134/140
1 799 Ft/garnitúra/db
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V1 799 Ft

/garnitúra/darab

különböző színek  
és modellek

Ombia Sun napozási termékeinket keresse az üzleteinkben, a termékek  
a készlet erejéig kaphatóak. A kínálat üzletenként eltérő lehet.

Frizbi, Ø 24 cm*
különböző színekben
199 Ft/db

199 Ft

/darab

VAKÁCIÓ
VIDÁM

minden Ombia Sun

07.08 - 07.11. között!

314-01-SHS B17

Gyermek sportcipő*
divatos sportcipő neoprénhatású 
textilanyagból, sportos kialakítás, 
könnyű talppal 
méret: 29 - 35
2 999 Ft/pár

A gyermek sportcipő termék  
csak a készlet erejéig, korlátozott  
számban és választékban áll  
rendelkezésre, ezért előfordulhat,  
hogy a termék egyes áruházainkban  
nem minden méretben, színben és 
modellben vásárolható meg. A termék 
eltérhet a fotón látottaktól.

20 % kedvezmény

napozási termékre
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Ft/pár

-1 000 Ft



orvostechnikai eszköz 

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati utasításban  
leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat!

Dartstábla*
beltéri és kültéri használatra egyaránt alkal-
mas, praktikusan felakasztható, két levehető  
lábbal a különböző felállítási helyekhez,  
6 darab dartsnyíllal, piros és zöld színekben,
50 darab pótheggyel, 14 éves kortól ajánlott
3 999 Ft/készlet

3 999 Ft

/készlet

Mágnes- és rajztábla*
zárható fadoboz levehető tetővel, praktikus utazáshoz, kétoldalú: a tető  
egyik oldala fehér a mágnesek rögzítéséhez, a másik oldala pedig fekete  
a krétával való íráshoz és rajzoláshoz, 3 éves kortól ajánlott, többféle
• 4 darab színes kréta,
• 1 darab szivacs, 
• 1 darab táblafilc és
• a készlettől függően  

56 - 81 darab mágnes
2 999 Ft/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Kézbáb*
fejleszti a kreativitást és a fantáziát a szerepjátékok által, 
klasszikus karakterek, pl. paprikajancsi, hercegnő vagy 
vadállatok, többféle
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

Fa munkapad és szerszámok*
30 részes, különböző szerszámokkal, pl. kalapács, 
fűrész, csavarkulcs stb., 3 éves kortól ajánlott
méret: 44 x 28 x 83 cm
12 990 Ft/készlet

12 990 Ft

/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

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/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

2 999 Ft

/doboz

Tudományos társasjáték*
• A konyha titkai vagy
• Készítsd el saját csillagvizsgálódat vagy
• Archeofun Kardfogú tigris
2 999 Ft/doboz

yaryaránántt alkalakal--
, kkét ét levlevehehehetőtőtő
lyeyekhekhek z,,
d d szíszís nekeknekbenbenben,

ortorttól ólól ajáajáajánlonlonlottttt

2 999 Ft

/készlet

1 999 Ft

/darab

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/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ 
oldalon talál.

különböző 
modellek lányok, 

ill. fiúk részére

1 999 Ft

/csomagNyári kártyajáték*
• Aranyásók vagy
• Aranyásók párbaj vagy
• Vigyáz(z)6! vagy
• Witches vagy
• Bohnanza - Babszüret vagy
• Gyümi géniusz
1 999 Ft/csomag

Zsebszótár*
utazáshoz és tanuláshoz is  
ideális, nem csak kezdőknek,  
angol, német, olasz, spanyol,  
francia vagy orosz nyelven
1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab
Nyári olvasmány*
izgalmas és szórakoztató,  
többféle cím
999 Ft/db 999 Ft

/darab

9999999 FtFtFtFt/db/db

szüret vagyszüret vagy

AzAz eleelektrktromoomos és és es eleklekktrotrotroniknikuss bberendndezéezésseksekkelel

hátoldal

fadoboz  
levehető tetővel

a mágneses napvédő előtét 
szükség esetén könnyen és 

gyorsan felhelyezhető az 
olvasószemüvegre

999 Ft

/darab

Olvasószemüveg mágneses  
napvédő előtéttel*
100 % UV-védelem, dioptriaerősség: +1,0 és +3,0 
között, keménylakk bevonat a lencsék karcolódása 
ellen, színben hozzáillő filctokkal
999 Ft/db

9 Ft/csomag

999 Ft

/darab

Mesefilm DVD*
többféle cím
999 Ft/db

Gyermek karóra*
analóg kijelző, minőségi kvarc  
óramű, elemmel együtt
1 999 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

FIGYELÜNK!
MINDENKIRE

ÚJ TERMÉK

07.08. vasárnaptól07.08. vasárnaptól

 

Laktózmentes  
natúr joghurt
3,6 % zsírtartalom
250 g/pohár
396 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

Laktózmentes 
válogatás
• mascarponekrém, 200 g vagy
• mozzarella, 150 g vagy 
• lágysajt, 150 g
200 g/tégely vagy  
150 g/csomag
2 245 / 2 993,33 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar laktózmentes trappista sajt a Tolnatej Zrt.-től!

999 1 449 Ft 

Ft/darab

-31 %

229
Ft/tégely

Kiváló minőségű magyar laktózmentes 
félzsíros tehéntúró az Alföldi Tej Kft.-től!

Laktózmentes tehéntúró
• félzsíros (min. 25 % zsírtartalom) vagy
• krémtehéntúró
250 g/tégely
916 Ft/kg

laktózmentes 
félzsíros tehéntúró:

A laktózmentes termék-
család kategória győztese.  

A GfK Hungária  
2 000 fős közvélemény- 
kutatása alapján.

„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai 
zsűri előszűrése után a megkérdezett fogyasztók választják meg egy országos, 2 000 fős, Magyarország városi lakosságára reprezentatív online 
közvélemény-kutatáson. A választási folyamatról további információkat a productoftheyear.hu weboldalon talál.

nyes nyes
8-tól 07.11-ig!

yy
8-tól 07.7.1.11-ig!
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„AzAz„Az ÉvÉvÉvÉvÉ TeTeTeTermérmérmérmékeke keke DíjDíjDíjD ” e” e eelneneenelnevezvezvezvezésésűésűű ininnnovnovnovnovnovááciáációs ós ó terrrrmékmmékmmmékdíjíjazáazáááaz si sss renndszzertert a a PROPRODUDUCDUCDUCDU
zsűzsűzsűzsűri riri ri előelőelőelőszűszűszűszűrésrése ue ue ue utántántáá a aa megmegmegkkérkérkérkkérdezdedezezezde ettettettett fofofofoggyayagg sztsztóók váláláálasza tják mk mk mk meg egee egy or ászászágosgos
közközközközözöz élvélvélvélvélvéleméeméeméeméénynyny-ny-ny-y kutkutkkkutatáatáatátáatáat sonsonn AA váváááálaslasla ztátáztáááztásisisisi folfolfolfolyam t ól tovvábbá i iiinfonfonfon rmármrm cióókatkatk  a proproood

yy
449 699 Ft 

Ft/tégely/

csomag

-35 %

Laktózmentes  
trappista sajt
felezett, félkör alakú
700 g/darab
1 427,14 Ft/kg

99
 125 Ft 

Ft/pohár

-20 %
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD –

ALACSONY ÁRON!



399 Ft

/csomag

Cukormentes keksz*
csokoládédarabokkal 
125 g/csomag
3 192 Ft/kg

Cukormentes nápolyi*
vaníliaízű 
70 g/csomag
2 557,14 Ft/kg

Omlós keksz,
hozzáadott 
cukor nélkül*
• rizsliszttel vagy
• zabpehellyel
350 g/csomag
1 711,43 Ft/kg

gy

Gluténmentes liszt
1 kg/csomag
999 Ft/kg

999 Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

179 Ft

/csomag

199
249 Ft 

Ft/darab

-20 %

ÚJ TERMÉK!

299 Ft

/csomag

599 Ft

/csomag

ÚJ TERMÉK!

599 Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

549 Ft

/pohár

Laktózmentes 
krémleves*
• őszibarack vagy
• kukorica
330 ml/pohár
1 663,64 Ft/l

Gluténmentes spagetti vagy  
fusilli vagy penne
500 g/csomag
998 Ft/kg

Gluténmentes  
kakaós tekercs
80 g/darab
2 487,50 Ft/kg

Gluténmentes  
minikuglóf
2 x 65 g/csomag
2 300 Ft/kg

Gluténmentes  
toast-szeletek
• natúr vagy
• magvas
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

499 Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.07.08. vasárnaptól

799 Ft

/doboz
Gluténmentes,  
vegán jégkrém*
• vaníliás-fekete ribizlis vagy 
• csokoládés
500 ml/doboz
1 598 Ft/l

/doboz

899 Ft

/doboz

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
07.08-tól 07.11-ig!

Crunchy 
gluténmentes kukoricapehely
• vegyes gyümölcsös, 100 g vagy 
• földimogyorós, 75 g vagy 
• sajtos, 75 g
100 g vagy 75 g/csomag 
790 / 1 053,33 Ft/kg

kínálatunkbókínálatunkblatunkbóóll 07.08 tól 07.11 ig!077.08 tól 077.111 ig!8 tól 07.11 ig!8 tól 077.111 ig!

79
 119 Ft 

Ft/csomag

-33 %

Növényi ital
többféle
1 l/doboz
599 Ft/l

999 Ft

/doboz

Ft

799 Ft

/doboz

599
Ft/doboz

Az állandó kínálatunkban 
szereplő kókusz ill. 
mandulaital akciós ára 
07.08-tól 07.11-ig érvényes.

349 499 Ft 

Ft/doboz

-30 %

Glutén- és laktózmentes 
tölcséres jégkrém, 4 darab*
4 x 120 ml/doboz
1 872,92 Ft/l

Glutén- és laktózmentes 
jégkrémszendvics, 6 darab*
6 x 85 ml/doboz
1 958,82 Ft/l

ssss
ozozozozz

Ft

A cukormentes mandula a kókusz-mandula, ill.   
a kesudióital 07.08-tól a készlet erejéig kapható.

Vegán jégkrém*
szójaalapú
• vaníliás vagy
• csokoládés vagy 
• epres vagy
• citromos
450 ml/doboz
1 775,56 Ft/l

ALDI | 18

Gluténmentes extrudált
gabonapehely
• csokoládéízű vagy 
• trió vagy 
• gyümölcsös ízű 
300 g/doboz 
1 163,33 Ft/kg



A cserepes virágok csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    
A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

07.05. csütörtöktől 07.10. szer-dáig csütörtöktől szerdáig
06.07. csütörtöktől 06.12. szer-dáig csütörtöktől szerdáig07.05 - 07.11. csütörtöktől szerdáig

A cscscs

479 799 Ft 

Ft/kg

-40 %

Bogyós cserje*
17 cm-es, 2 literes cserépben, különböző fajták, 
pl. törpeberkenye, goji bogyó, kopasz kivi, 
füge, homoktövis stb., kültérre, téltűrő
1 299 Ft/db

Cserepes rózsa
12 cm-es cserépben,
többféle színben
499 Ft/db

Kála
9 cm-es cserépben,
többféle színben
1 199 Ft/db

499 Ft

/darab

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

1 299 Ft

/darab 1 199 Ft

/darab

A ccs

Lapos barack
I. osztály 
/kg 
479 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

349 599 Ft 

Ft/doboz

-41 %

FRISS ÉS MAGYAR

149
 279 Ft 

Ft/kg

-46 %

FRISS ÉS MAGYAR

449 699 Ft 

Ft/doboz

-35 %

Újburgonya
I. osztály 
/kg
199 Ft/kg

Fürtös 
koktélparadicsom
I. osztály 
500 g/doboz
698 Ft/kg

Cukkini
I. osztály 
/kg
149 Ft/kg

Áfonya
I. osztály 
150 g/doboz
2 993,33 Ft/kg

Tv-paprika
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

399 599 Ft 

Ft/kg

-33 %

FRISS ÉS MAGYAR

199
 299 Ft 

Ft/kg

-33 %

mérsékelten  
vízigényes

fényigényes
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07.07 - 07.08. szombat - vasárnap 

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

ALDI GRILLTERASZ A SOUNDON IS!

ALDI
A SOUNDON IS!ALDI
A SOUNDON IS!

2018.07.04.– 07.08.

2018.07.04 – 07.08.
SZEMÉLYRE SZABOTT, ÍNYCSIKLANDÓ GRILLSZENDVICS, 

FRISS ALAPANYAGOK, CHILL-HANGULAT  
ÉS PERSZE KIVÁLÓ MINŐSÉG, JÓ ÁRON.  

EZZEL VÁRUNK MINDENKIT!

299 349 Ft 

Ft/darab

-50 Ft

FELSŐ-MAGYARORSZÁG
Rosé Cuvée 
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzésű, félédes rozé 
0,75 l/üveg 
665,33 Ft/l

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ, 

SALÁTÁKHOZ

FELSŐ-
MAGYARORSZÁG

499 699 Ft 

Ft/üveg

-28 %

Mini darabolt 
sajtok
többféle
100 g vagy 90 g/darab
2 990 / 3 322,22 Ft/kg

Vagdalt
110 g/tégely
1 172,73 Ft/kg

129
 199 Ft 

Ft/tégely

-35 %

159
 219 Ft 

Ft/flakon

-27 %

Koktél frankfurti virsli vagy 
sertéspárizsi 
200 g vagy 150 g/csomag
1 995 / 2 660 Ft/kg

koktél
frankfurti 
virsli:

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

139
 179 Ft 

Ft/pohár

-22 %

 
Mustár
500 g/flakon
318 Ft/kg

Grand Passion 
tejszínhabos desszert,
kakaós vagy 
karamellás vagy 
mogyorós 
200 g/pohár
695 Ft/kg

Kovászolni való uborka
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

199
 399 Ft 

Ft/kg

-50 %

Sárgadinnye
I. osztály 
/kg
229 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

229
 399 Ft 

Ft/kg

-42 %

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.
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