
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 08.02. CSÜTÖRTÖKTŐL 08.08. SZERDÁIG    

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.
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. 31. hét aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

Mikroszálas ágyneműhuzat*
2 999 Ft/garnitúra

179
 209 Ft 

Ft/doboz

-14 %

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.02-től 08.08-ig!

Kiváló minőségű magyar tej 
a Tolnatej Zrt.-től!

ESL Tej 
2,8 % zsírtartalom
hosszabb ideig friss, 
csavarkupakkal
1 l/doboz
179 Ft/l

999 1 399 Ft 

Ft/flakon

-400 Ft

Folyékony mosószer
40 mosáshoz elegendő
többféle
2,625 l/flakon
380,57 Ft/l

159
 199 Ft 

Ft/csomag

-20 %
Zala felvágott vagy 
Sertésfelvágott-variációk
többféle 
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

179
 239 Ft 

Ft/darab

-25 %

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

Háromnegyed 
zsíros vaj
60 % zsírtartalom
100 g/darab
1 790 Ft/kg

17 990 Ft

/darab

Li-ion akkus fúró-csavarozó, 20 V*
17 990 Ft/db

SÜTÖRTÖKTŐL 08.08. SZERDÁIG

MiMiMiMikrkrkk oo
2 92 999 Ft/

*
ggggynyyy eműhűhuzatat**

állandó állandó
kínálatunkbólkínálatunkbnkbóóll

Érvényes Érvényervényess
08.02-től 08.08-ig!

yyy
08.02-től 08.08l 08.08-ig-ig!!

Kiváló minőségű magyar vaj az Alföldi Tej Kft.-től!Kiváló minőségű magyar vaj az Alfségű magyar vaj az Alföldi Tej Kft -töldi TeTej Kfft.-tőől!l!

2 999 Ft

/garnitúra

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 16 - 17. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 15. OLDALAKON!

08.02. csütörtöktől 08.05. vasárnaptól

08.05. vasárnaptól

8 499 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.

Vákuumos  
fóliahegesztő*
8 499 Ft/db

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

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

REMEK VÁLASZTÁS

KONYHÁJÁBA!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.00.00. vasárnaptól08.02. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

579
 719 Ft 

Ft/csomag

-140 Ft

Füstli 
350 g/csomag
1 654,29 Ft/kg

499 599 Ft 

Ft/kg

-100 Ft

tálalási javaslat

Érvényes  
08.02-től 08.08-ig!

Grillcsirke
/kg
499 Ft/kg

Szeletelt mozzarella
natúr vagy füstölt vagy 
light vagy laktózmentes
100 g/csomag
2 490 Ft/kg

249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %

349 499 Ft 

Ft/tégely

-30 %

Hummus 
csicseriborsópüré
natúr szezámmaggal vagy  
pikáns vagy pestós
200 g/tégely
1 745 Ft/kg

Tömlős sajt
tejszínes vagy 
metélőhagymás vagy 
pulykasonkás 
100 g/darab
790 Ft/kg

79
 125 Ft 

Ft/darab

-36 %

Levesek
többféle 
400 ml/doboz
572,50 Ft/l

229
 329 Ft 

Ft/doboz

-30 %

Pulykamellsonka 
aszpikban 
zöldséges vagy klasszikus 
150 g/csomag  
1 526,67 Ft/kg 229

 349 Ft 

Ft/csomag

-34 %

449 569 Ft 

Ft/darab

-21 %

Túrakolbász 
natúr vagy sajtos  
300 g/darab 
1 496,67 Ft/kg

1 049
 1 299 Ft 

Ft/kg

-250 Ft
Sertéscomb
darabolt,  
vákuumcsomagolt
/kg
1 049 Ft/kg

tálalási javaslat

 
Ajvár
csemege vagy
csípős
350 g/üveg
740 Ft/kg

259
 379 Ft 

Ft/üveg

-31 %
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00.00. szerdáig08.04. szombatig

Kapható 08.02-től 
a készlet erejéig!

299Ft

/doboz

Világos sör* 
4,9 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz
598 Ft/l

279
 399 Ft 

Ft/csomag

-30 %

Kenyérlisztkeverék
teljes kiőrlésű vagy vital vagy 
parasztkenyér vagy 
napraforgómagos vagy 
fehér kenyér
1 kg/csomag
279 Ft/kg

99Ft

/darab

Sajtkrémes rúd
90 g/darab
1 100 Ft/kg

Sajtosból sosem elég!
Legyen szó reggeliről, tízórairól vagy éppen 

uzsonnáról, az új frissen sült sajtkrémes rúd ideális, 
laktató péksütemény a család minden tagjának!

S jS jtt óbólból llé !éé !
A HÓNAP FRISSEN SÜTÖTT PÉKÁRUJA!

 
Cool Mint vagy 
Zero szájvíz 
500 ml/flakon
1 998 Ft/l

999 1 249 Ft 

Ft/flakon

-20 %279
 399 Ft 

Ft/doboz

-30 %

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ ÉS
SZÁRNYASOKHOZ

MÁTRA

MÁTRA
Olaszrizling
oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

399 499 Ft 

Ft/üveg

-20 %
159
 199 Ft 

Ft/palack

-20 %

Radler 
ízesített sör 
2,5 % alkohol- 
tartalom
0,5 l/doboz
258 Ft/l

129
 159 Ft 

Ft/doboz

-18 %
99

 159 Ft 

Ft/csomag

-37 %

Víz plussz
többféle
1,5 l/palack
106 Ft/l

 
Karamellás 
sütemény
400 g/csomag 
1 122,50 Ft/kg 449 599 Ft 

Ft/csomag

-25 %

 
Jutalomfalat kutyáknak 
többféle
300 g, 280 g, 275 g, 175 g, 
120 g vagy 77 g/csomag
830 / 889,29 / 905,45 / 
1 422,86 / 2 075 / 
3 233,77 Ft/kg 249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %

Puffasztott rizsszelet
mediterrán fűszerkeverékkel vagy 
lenmaggal és quinoával
100 g/csomag
990 Ft/kg

 
Sütőpapír 
20 méter vagy 30 ív/doboz 
13,95 Ft/m / 9,30 Ft/ív

199
 229 Ft 

Ft/darab

-13 %

Meglepetés-
tojás
20 g/darab 
9 950 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.05. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL Kiváló minőségű hazai élőflórás  

gyümölcsös joghurt az Alföldi Tej Kft.-től!

279
 419 Ft 

Ft/vödör

-33 %

Az ízesített joghurtok 
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.

 
Élőflórás gyümölcsös 
krémjoghurt
epres vagy sárgabarackos
850 g/vödör
328,24 Ft/kg

499 659 Ft 

Ft/darab

-24 %
239
 299 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Karaván sajt
bükkfával füstölt, 
ömlesztett
arany vagy
klasszikus
200 g/darab 
2 495 Ft/kg

Dán fehérsajt
200 g/csomag
1 195 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!

Kefir
3,5 % zsírtartalom 
175 g/pohár
222,86 Ft/kg 39

 65 Ft 

Ft/pohár

-40 %

279
 365 Ft 

Ft/pohár

-23 %

Puding
csokoládés vagy 
vaníliás 
500 g/pohár 
558 Ft/kg

499 639 Ft 

Ft/darab

-21 %

 
Sertéspárizsi
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg

Mediterrán szalámi vagy 
alpesi szelet
szeletelt 
100 g/csomag
4 190 Ft/kg

419
 599 Ft 

Ft/csomag

-30 %

    
Prosciutto 
Crudo vagy 
Serrano sonka
100 g/csomag
6 990 Ft/kg

699 899 Ft 

Ft/csomag

-22 %

Libazsír vagy 
kacsazsír 
200 g/tégely 
1 045 Ft/kg

209 265 Ft 

Ft/tégely

-21 %
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08.08. szerdáig

Kapható 08.05-től 
a készlet erejéig!

699Ft

/doboz

Kapható 08.05-től 
a készlet erejéig!

499Ft

/doboz

999 1 199 Ft 

Ft/doboz

-200 Ft

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 14 °C 

DESSZERTEKHEZ

EGER

Debrői 
hárslevelű
védett eredetű, 
klasszikus, 
félédes fehérbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

399 599 Ft 

Ft/üveg

-33 %

169
 249 Ft 

Ft/palack

-32 %

Málnaízű 
szénsavas 
üdítőital
classic vagy light
1,5 l/palack
112,67 Ft/l

139
 179 Ft 

Ft/doboz

-22 %

599 749 Ft 

Ft/csomag

-20 %

Macskaeledel
többféle 
205 g/doboz 
678,05 Ft/kg

Ostyarúd
tejszín- vagy kókusz- vagy 
tejcsokoládé-ízű
160 g/csomag
1 243,75 Ft/kg

199
 259 Ft 

Ft/csomag

-23 %

249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %

Sörperec 
180 g/csomag
1 383,33 Ft/kg

Kávékapszula
Dolce Gusto®-kompatibilis
Cappuccino vagy Café au Lait vagy 
Lungo vagy Espresso
16 darab/doboz
192 g, 160 g, 112 g vagy 96 g/doboz
5 203,13 / 6 243,75 / 8 919,64 /
10 406,25 Ft/kg

A Dolce Gusto® a Société des Produits Nestlé S.A. bejegyzett 
védjegye, amely társaság, ill. védjegyei nincsenek kapcso-
latban a jelen termékkel, ill. annak gyártójával.

199
 259 Ft 

Ft/doboz

-23 %

Szardíniamix
növényi olajban 
piri pirivel vagy 
növényi olajban 
citrommal vagy 
paradicsomszószban
125 g/doboz
2 211,11 Ft/kg 
(töltőtömeg) /
1 592 Ft/kg 

Bio gyümölcspüré
100 % gyümölcsből
többféle
100 g/tubus
1 990 Ft/kg

199
 259 Ft 

Ft/tubus

-23 %

Női betét
Ultra vagy Sensitive
Normal Plus vagy
Super Plus vagy Night
20, 16 vagy 
14 darab/csomag
29,95 / 37,44 / 
42,79 Ft/db

Vajas ostya*
eredeti belga 
sütemény vajjal
250 g/doboz
2 796 Ft/kg

Choc & Milk omlós keksz*
tejes krémmel és tejcsokoládéval
150 g/doboz
3 326,67 Ft/kg

Kapható 08.05-től 
a készlet erejéig!209Ft

/doboz

Friss Zero* 
alkoholmentes sör
grapefruit- vagy 
citrom- vagy 
bodza- vagy
almaízű
0,5 l/doboz
418 Ft/l
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.02. csütörtöktől

99 990 Ft

/darab

Oszlopos fúrógép*
• teljesítmény: 750 W
• fordulatszám: 450 - 2 500 perc-1

• MK2 fúrótokmány-adapter
• gyorsbefogó tokmány: 1 - 16 mm
• csatlakozás: 220 - 240 V, 50 Hz
• fokozatmentes fordulatszám-beállítás
• LCD-kijelző fordulatszám-kijelzéssel 
• dönthető, forgatható és elfordítható fúróasztal
• kiváló minőségű, gumírozott markolatok
• tartozékokkal (fúrógépsatu, gyorsbefogó  

tokmány, HSS fúrószár 16 mm MK2,  
felhajtható forgácsvédő és fúróasztal)

99 990 Ft/db

VIDEO
aldi.hu

A WORKZONE TITANIUM+ az ALDI prémium szerszám-termékcsaládja. Ezek a szerszámok különösen 
alkalmasak profi használatra. A kiváló minőségű kialakítás, a még erőteljesebb motorok, az egyedi  
tartozékok és az extra hosszú jótállás a TITANIUM+ szerszámokat a legjobbak közé emelik.  
A TITANIUM+ jelzés elnyeréséhez a szerszámoknak számos alkalmazási próbát kell kiállniuk, és  
ezek során jobban vagy legalább úgy kell teljesíteniük, mint a drágább márkás termékeknek.

i

kijelző fordulatszám-
kijelzéssel

LED-világítás

1 499 Ft

/darab

Hosszabbítókábel, 5 m*
max. 3 500 W, beltérre, gyermekzárral
5 m/darab
299,80 Ft/m

999 Ft

/darab

3-as elosztó*
be-ki kapcsoló gombbal,
beltérre, gyermekzárral,
kábelhossz: 1,4 m
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.

VELÜNK KÖNNYEBB
A MUNKA

kkkkkenyenyenenyenyséségségségekrekrekrekről ől őlő
ormrmrmormormmmaciaciaciacic ok/kk/ok/ok/k

szürke/fehér vagy 
szürke/fekete színben

48 kg

10 990 Ft

/darab

Alumínium kézikocsi*
• állítható magasságú tolókar  

puha fogantyúval
• kihúzható felület biztonsági zárral
• 4 darab műanyag kerék  

(ebből 2 kerék rögzíthető)
• max. teherbírás: 150 kg
• méret (kihúzva): 71 x 41 x 95 cm
• max. rakodófelület: 63 x 41 cm
10 990 Ft/db

Fúrógépszivattyú*
• szokványos fúrógépekhez: min. 350 W, 

fordulatszám: min. 2 000 - 3 000 ford./perc
• könnyű folyadékok szivattyúzásához, 

pl. édesvíz, sós víz, motorolaj, fűtőolaj, 
rovarirtó szer stb.

• 2 darab 50 cm-es PVC-tömlővel
• átfolyási mennyiség:  

max. 40 - 50 l/perc (szűrő nélkül)
3 499 Ft/készlet

3535353535355353335353 0 W0 W0 W0 W0 W0 WW0 W0 W,, ,, , ,, ,
00 00 000 forforforforforforforfo d./d./d./d./d./d./d./perperperperperperperpere ccccccc
áááááááhozhozhozhozhozhohozhoz, , ,,
ttttttőolőoőolőolőolőolőolőoőoőő aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,  

llllll))))))))

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.

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.

3 499 Ft

/készlet
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1 199 Ft

/készlet/darab
Csiszolóeszközök*
felületek sarokcsiszolóval történő csiszolásához,  
polírozásához és tisztításához
• csiszolópapír-készlet, 30 darabos:  

tépőzáras tapadás, fához, kőhöz vagy festékhez vagy
• fibertárcsakészlet, 4 darabos: hordozótányérral, fém-,  

fa- vagy műanyag felületek megmunkálásához vagy
• hullámos drótkorongcsésze, 2 darab: hegesztési  

varratok tisztításához színesfém felületeken vagy
• tépőzáras csiszolókorong, 1 darab: tépőzáras  

csiszolópapírhoz, fúrógépadapterrel vagy
• fonott drótkorongcsésze, 1 darab: rozsda, lakk  

vagy festék eltávolításához fémfelületekről vagy
• fonott drótkorong, lapos, 1 darab: fémfelületek  

sorjátlanításához, rozsdamentesítéséhez  
és revétlenítéséhez vagy tisztításához

30, 4, 2 vagy 1 darab/készlet
1 199 Ft/készlet/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.

4 999 Ft

/darab

Gyémánt-csiszolótárcsa*
• beton, tégla, mesterséges és természetes kő,  

valamint hasonló anyagok csiszolására 
• alkalmas minden szokványos sarokcsiszolóhoz
• a gyémántbevonat magas csiszolási teljesítményt  

és hosszú élettartamot biztosít
• átmérője: 115 mm
4 999 Ft/db

13 990 Ft

/darab
Kézi körfűrész*
• erős, 1 500 W-os teljesítmény
• fűrészlap: Ø 190 mm
• max. üresjárati fordulatszám: 5 000 ford./perc
• vágási szög beállítása: 0° - 45°
• szerszám nélküli vágásmélység-beállítás:  

0 - 65 mm 90°-nál, ill. 0 - 41 mm 45°-nál
• lágy indítás funkció
• a fűrészlap reteszelhető az egyszerűbb  

fűrészlapcsere érdekében
• 2 darab fűrészlappal (24 fogú és 48 fogú)  

és párhuzamos ütközővel
• beépített forgácselszívás
13 990 Ft/db

lézeres vágásirányzék

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.
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keretes fűrész
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korongátmérő: 125 mm

vágáshoz és  
csiszoláshoz
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fonott drótkorong, 
lapos, 1 darab

fibertárcsakészlet,
4 darabos

minden szokványos sarok- 
csiszolóhoz használható

fonott  
drótkorongcsésze,

1 darab
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yyyyyy
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tépőzáras  
csiszolókorong,

1 darab
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hullámos  
drótkorongcsésze,

2 darab

7 999 Ft

/darabSarokcsiszoló*
• motorteljesítmény: 1 200 W
• üresjárati fordulatszám:  

4 000 - 12 000 ford./perc
• tárcsaátmérő: 125 mm
• vezérlőelektronika
• a védőburkolat szerszám  

nélkül rögzíthető
• puha markolat
• a segédmarkolat 3 különböző  

pozícióban rögzíthető 
• biztonsági kapcsoló
7 999 Ft/db

tartozékokkal

csiszolópapír-készlet,
30 darabos

1 199 Ft

/készlet

Vágókorongkészlet*
• vágókorongkészlet (extra vékony), 11 darabos:  

vékony falú fémlemezek, fémprofilok és fémcsövek vágásához vagy
• vágó- és csiszolókészlet, 11 darabos:  

fém és kő megmunkálásához vagy
• gyémánt-vágókorongkészlet, 4 darabos:  

ásványi nyersanyagok nedves vagy száraz vágásához vagy
• lamellás korongkészlet, 4 darabos:  

üvegszállal megerősített vagy műgyanta kötésű, acél-, nemesacél,  
alumínium- és fafelületek csiszolásához, rozsdamentesítéséhez  
és egyéb felületkezeléséhez

11 vagy 4 darab/készlet
1 199 Ft/készlet

gérvágó fűrész dobozzal

2 999 Ft

/készlet

Fűrészkészlet*
• 3 az 1-ben keretes fűrész: 

 300 mm, a fűrészlap dőlésszöge  
állítható, 1 darab fafűrészlappal és  
2 darab fémfűrészlappal vagy

• fűrészkészlet, 3 részes:  
kézi fűrész: 508 mm,  
rókafarkú fűrész: 300 mm,  
lyukvágó fűrész: 150 mm,  
indukciósan edzett fogakkal vagy

• gérvágó fűrész dobozzal:  
fűrész: 355 mm, indukciósan edzett fogakkal2 999 Ft/készlet

ALDI | 7



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.02. csütörtöktől

37 990 Ft

/darab

Fém szerszámtartó*
• a műhelykocsihoz illik,  

de külön is használható
• központi zár 2 darab kulccsal
• teherbírás: max. 80 kg 
• golyóscsapágyazott fiókok
• a teleszkópos sín segítségével  

teljesen kihúzható
• méret: kb. 73,95 x 43,1 x 47,7 cm
37 990 Ft/db

3 999 Ft

/készlet

Szerszámkészlet*  
műhelykocsihoz
• 40 részes készlet: 

1 darab csavarhúzó a bitekhez,  
9 darab Cr-V dugókulcs, 
10 darab Cr-V csavarhúzó, 
19 darab 25 mm-es S2 bit és 
1 darab adapter vagy

Finommechanikai szerszám- 
készlet, 36 részes*
praktikus készlet 30 darab  
különböző méretű mágneses bittel  
(hornyolt, Philips, Pozi-, Torx- és  
Hex-bitek) és kiegészítőkkel, pl.  
oldalvágó, csipesz, nagyító stb., 
ideális minden barkácsmunkához
1 999 Ft/készlet

2 799 Ft

/készlet

Profi bitkészlet, 36 részes*
torziós bit (PH, PZ, TX, hatlapos, hornyos), 33 darab,
nemesacél bit (PH, PZ), 2 darab és
bittartó gyorscserélő funkcióval, 1 darab,
praktikus műanyag tárolódobozban
2 799 Ft/készlet

59 990 Ft

/darab

Műhelykocsi*
• szerszámok és tartozékok mobil tárolásához
• központi zár 2 darab kulccsal
• 7 golyóscsapágyazott rekesz
• könnyen járó fiókok kihúzásgátlóval
• rekeszes polc apróbb darabok tárolásához
• élvédő
• rögzíthető fékek
• teljes teherbírás: max. 150 kg
• méret: 757 x 993 x 477 mm (szé x ma x mé)
59 990 Ft/db

tartalom nélkül

rendkívül stabil

1 999 Ft

/készlet

Profi metszőollókészlet, 2 darab*
edzett acélpengék tapadásgátló bevonattal,  
ergonomikusan kialakított nyél, kisebb és 
nagyobb kézhez is beállítható, max. 15 mm 
átmérőjű ágakhoz
• mellévágó metszőolló és
• vágóüllős metszőolló
2 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

Ft

• 33 részes készlet: 
1 darab csavarhúzó a bitekhez, 
1 darab 5 az 1-ben precíziós  
csavarhúzó készlet, 
11 darab Cr-V csavarhúzó és 
20 darab 25 mm-es S2 bit

40 vagy 33 darab/készlet
3 999 Ft/készlet

mmmmm--

1 499 Ft

/készlet
Barkácskéskészlet*
1 darab fém szőnyegvágó kés  
trapézpengével,
1 darab univerzális szike, 18 mm,
1 darab univerzális szike, 9 mm és  
1 darab kaparó
1 499 Ft/készlet

3 499 Ft

/darab

Racsnis dugókulcs 8 az 1-ben*
• nem szükséges a dugóaljzatok cseréje
• erős racsnis fogazat nagyfokú igénybevételhez
• 2 kulcsméret oldalanként a változó rugóvezetés révén
• méretek: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 és 21 mm
• kétkomponensű markolattal
3 499 Ft/db

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 

változó rugóvezetés

nnn****

heheezzz
éséséés réréréréévénvénvénvénvénvén

PrPrPrPrProfoofofofooo i ii ii memememeeeemm tststststststszőzőzőzőzőzőzőololooloolollólóóóólólókékékékékékékékészszszszszzleleleleeeet,t,t,t,t,tt 2222 dddddddarararararararra abababababaab******
élpéélpélpé engengngngengnggék ék ékék ékéék ék taptapaptaptappadáadáadáadáadáaa sgásgásgásgág tlótlótlóóóó bebebebebebeeevonvonvonvonvonvonvo attattattattattatttal,al,al,al,a  

kialallakíakíakíakíakíakíaka tottottottottottott nt nt nt ntt yélyélyéyéééyé , k, k, kkkkiseiseiseiseiseseis bb bb bb b bbb és és és és éséés
hahahaatótótótó,óó mamamammmax.xxxx.xx. 151515151515 mm mm mmmm mmmmmmm

30 kg

57 kg

Előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.

1 999 Ft

/készlet

10-10 darab tartalék  
penge fajtánként

Svédfogó vagy csapszegvágó*
• svédfogó, 38,1 mm (1.5”): edzett fogakkal vagy
• csapszegvágó, 450 mm: ergonomikus markolattal
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

**

**Használatra alkalmas,  
biztonságos kezelés, ellenőrzött

6576
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17 990 Ft

/készlet

Univerzális asztal, 3 részes*
• a készlet 3 darab sokoldalúan felhasználható univerzális asztalból áll
• magassága 4 fokozatban állítható: 73, 80, 87 vagy 94 cm
• külön vagy kombinálva is használható,  

pl. tapétázóasztalként, partiasztalként
• a könnyebb tárolás érdekében összecsukható,  

valamint stabil fogantyúval ellátott
• asztallap: antracitszürke
• méret asztalonként: 100 x 60 cm
• teherbírás asztalonként: max. 30 kg
3 darab/készlet
5 996,67 Ft/db

Versuchs- und
Prüfanstalt
Remscheid

Quality
tested

Güte-
geprüft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

17 990 Ft

/darab
Li-ion akkus  
fúró-csavarozó, 20 V*
• 1 órás gyorstöltő
• elektronikus fordulatszám-szabályozás
• jobb/bal forgásirány
• max. 35 Nm forgatónyomaték
• 2 sebességfokozatú hajtómű
• gyors leállítás
• ergonomikus,  

puha markolat
17 990 Ft/db

17 részes tartozékkészlet

tárolókofferrel

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 darab 1 500 mAh akku2 darab 1 500 2 darab 1 500ab 1 500

beépített LED-munkalámpa
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mAh akkumAh aakkuumAh akkumAhmAh akkakkuu

DD-munkalámpaD-munkalá-munkalámpmpaa

Csavarkészlet*
különböző forgácslap- vagy gyorsépítő csavarok,  
sárga horganyzott és viaszolt vagy fekete foszfátozott 
változatban, teljes, részleges vagy finom menettel
• forgácslapcsavar T10: 3,5 x 35 mm, 220 darab vagy
• forgácslapcsavar T20: 4,0 x 40 mm, 150 darab vagy
• forgácslapcsavar T25: 5,0 x 50 mm, 100 darab vagy
• forgácslapcsavar T25: 5,0 x 60 mm, 80 darab vagy
• forgácslapcsavar T25: 5,0 x 80 mm, 40 darab vagy
• gyorsépítő csavar PH2: 3,9 x 25 mm, 380 darab vagy
• gyorsépítő csavar PH2: 3,9 x 45 mm, 200 darab
380, 220, 200, 150, 100, 80 vagy 40 darab/készlet
999 Ft/készlet

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 

8 999 Ft

/darab

Keresztvonalas szintezőlézer*
• automata keresztvonalas szintezőlézer
• változatos rögzítési lehetőségek a felületek rongálása nélkül
• kiegészítő billentőfunkcióval a ferde szélek kiigazításához
• 2 jól látható lézervonal
• pontosság: ± 0,05 mm/m
• automatikus igazítás ingás rendszerrel, önszintező tartomány: ±5°
• külön bekapcsolható lézervonalak
• optikai jelzés, ha az inga a szintezőtartományon kívül van
• ingazár védi a készüléket a szállítás során
• elemekkel együtt
8 999 Ft/db

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kap-
csolatos 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.
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1 199 Ft

/tubus/csomag

Ragasztó*
• Pattex 100 % ragasztó, 100 g: nagy ragasztóerő,  

rugalmas, ütésálló, oldószermentes, víztiszta, 
sokféle anyaghoz használható vagy

• Pattex erős ragasztó, 65 g: oldószermentes,  
rendkívül nagy szilárdságú, 70 °C-ig hőálló, ideális 
fa, bőr, fém, üveg, kerámia stb. ragasztásához vagy

• Loctite PowerFlex gél, 2 x 3 g: a mikroméretű 
gumirészecskéknek köszönhetően nagyon 
rugalmas, oldószermentes, csepegésmentes, 
szupererős, pillanatok alatt szárad, átlátszó, ideális 
függőleges felületekhez, porózus anyagokhoz  
és sokféle műanyaghoz

100 g vagy 65 g/tubus vagy 6 g/csomag
11 990 / 18 446,15 / 199 833,33 Ft/kg

1 999 Ft

/készlet

Fúrószárkészlet, 15 részes*
a leggyakrabban használt fa-, fém-, kő- vagy 
spirál-fúrószárak, valamint bitek nagy  
választéka, praktikus tárolódobozban
15 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

3 499 Ft

/készlet

Speciális fúrószárkészlet*
kiválóan alkalmazható autójavításhoz, a műhelyben vagy villany-, víz- és fűtés- 
szereléshez, lemezek, műanyagok, fa vagy különböző fémek megmunkálásához
• HSS kúpsüllyesztő készlet, 6 részes: háromélű, 90°-os szögű vagy
• HSS multifunkciós fúrószár-készlet, 4 részes: süllyesztés, fúrás, marás  

és reszelés egyszerűen, 1 darab fokozatfúró, 1 darab hántolófúró, 1 darab  
kúpsüllyesztő, 1 darab marófúró vagy

• HSS fokozatfúró fúrószárkészlet, 3 részes: fúrás és sorjátlanítás előfúrás nélkül
6, 4 vagy 3 darab/készlet
3 499 Ft/készlet

praktikus fém 
tárolókazettában

HSS fokozatfúró 
fúrószárkészlet,

3 részes

m m
ábanábabann

HSS fokozaHSS fokozSS fokoozaa
fúrószárkéfúrószárkrószárkééé

Ft

3 része3 része

Ft

HSS kúpsüllyesztő 
készlet, 6 részes

HSS multifunkciós 
fúrószárkészlet, 

4 részes

999 Ft

/készlet

praktikus univerzális 
csíptető

TESTED & CERTIFIED
IN GERMANY

gebrauchstauglich
sichere Handhabung
überwacht
        ID 

**

**Használatra alkalmas,  
biztonságos kezelés,  
ellenőrzött

6391

**

**Használatra alkalmas,  
biztonságos kezelés, ellenőrzött

6602

**

**Használatra 
alkalmas,  
technikailag 
ellenőrzött

6633

799 Ft

/tekercs

Papírtörlő XXL*
2 rétegű, jó nedvszívó hatású, 
univerzális kendő, használható 
hobbicélra vagy a háztartásban
350 lap/tekercs
2,28 Ft/lap
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

KIRÁNDULÁS

08.02. csütörtöktől

3 999 Ft

/darab

Női vagy férfi túrarövidnadrág*
vízlepergető felülettel, állítható szélességű 
derékrésszel, különböző praktikus  
zsebmegoldásokkal
női méret: 36 - 44
férfi méret: 48 - 56
3 999 Ft/db

1 299 Ft

/darab

Zsebkés*
kiváló minőségű, rozsdamentes acélpenge 
és biztonsági mechanizmus a kinyitáshoz, 
ill. bezáráshoz, praktikus övtáskával
1 299 Ft/db

gombakés

1 999 Ft

/darab

Női vagy férfi túrapóló*
rövid ujjú póló vagy trikó kerek nyak- 
kivágással, eltérő színű nyomattal,  
egyes modellek színes nyakpánttal,  
a női modellek enyhén karcsúsítottak
női méret: 34 - 44/46  
férfi méret: 48/50 - 56
1 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

Férfi bermudanadrág övvel*
a derékrészen övbújtatókkal, elöl  
gombbal és cipzárral záródik,  
különböző zsebmegoldásokkal
méret: 48 - 56
3 999 Ft/db

különböző színek 
és modellek

hozzáillő övvel

1 499 Ft

/darab

Férfi póló*
divatos sunbleached hatással 
vagy nyomott mintával
méret: 46 - 56
1 499 Ft/db

különböző modellek 
alumínium- vagy 

famarkolattal

zsebkés

Férfi bőröv*
hasított marhabőrből
hossz: 85 - 115 cm
2 999 Ft/db

100 % pamut 
a szürke-melange 
modell kivételével:

100 % pamut 
az öv kivételével:

2 999Ft

/darab
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259 Ft

/darab
Oat & Fruits vagy  
Oat & Nuts zabszelet*
magas élelmirost-tartalmú 
zabszelet ízletes áfonyával  
vagy ropogós olajos magvakkal
70 g/darab
3 700 Ft/kg

399 Ft

/darab

Zero Bar proteinszelet*
magas fehérjetartalmú szelet  
hozzáadott cukor és aszpartám  
nélkül, laktóz- és gluténmentes, 
édesítőszerekkel
•  csokoládé-kókusz  vagy 
• csokoládé-banán vagy 
• csokoládés keksz
50 g/darab
7 980 Ft/kg

2 789 Ft

/doboz

Proteinpalacsinta-keverék*
magas fehérjetartalmú palacsintapor  
édesítőszerrel, hozzáadott cukor nélkül 
• vaníliás vagy
• csokoládés
480 g/doboz
5 810,42 Ft/kg

3 999 Ft

/pár

Női vagy férfi sneaker*
kötött, légáteresztő felsőrész, 
rugalmas és ultrakönnyű talp
méret: 37 - 45
3 999 Ft/pár

060-08-SHS B18

3 7

Ze
m
ho
né
éd

Fényre sötétedő sportszemüveg*
a fényre sötétedő lencsék rövid idő alatt automatikusan  
alkalmazkodnak a megváltozott fényviszonyokhoz  
(1 - 3. kat.), ultrakönnyű, 100 % UV-védelem, a keret 
Grilamid TR-90 anyagból készült, rendkívül hajlítás- és 
ütésálló, az öntött gumiszárak jó tartást biztosítanak, 
állítható orrtámasszal
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

stabil kemény tok, sportpánt 
és mikroszálas törlőkendő

ssssszülülzülzülüzülzzült, t, t, t, t renrenrenrenddkídkíddkídkíd ívülvülülvülvülvülülvü hahahahahahahajlíjlíjlíjlíjlíjlíjlíj tástástástástásttástá - - -- éééééééss ss ss
akakaakaak jójójójójójóój tatatataartátárrtártártártt stttstststst bbizbizbibizbbizbiztosttostostostososítaí aítaítaítaítaítaí naknanaknaknaknakn kkkkkk,,,,

Ft
stabil keménystabil kemétabil keményny
és mikroszálaés mikroszároszálala

Túrabot*
3 részes bot magas minőségű alumíniumból, 
rezgéselnyelő rendszerrel, a markolaton  
állítható méretű, puha csuklópánt, tartós 
botvég ráhúzható, csúszásgátló védő-
gumival, levehető talp
5 999 Ft/pár

trekkingbot

túrabot

g*g*g*g
tiktiktitikk

túrtúraborabotot

135 cm hosszúságig 
kihúzható

Fit & Crunch
gabonapehely
többféle
500 g, 450 g vagy 375 g/doboz
1 798 / 1 997,78 / 2 397,33 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

899Ft

/doboz

boz
g

100 % Pure Whey fehérjepor
tejsavófehérje-komplex, hozzáadott extra  
aminosavakkal, édesítőszerekkel
• bourbon vaníliás vagy
• csokoládés
454 g/csomag
6 583,70 Ft/kg

*

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.02-től 08.04-ig!

áá

2 989 3 489 Ft 

Ft/csomag

-500 Ft

4
6 

Női vagy férfi számfigurás zokni, 7 pár*
a zokni talpában hímzéssel (a hét napjai vagy számok, 
ill. a méret), kényelmes pikéanyagú szár-, megerősített 
sarok- és lábujjrész, nyomásmentes orrvarrás
méret: 35/37 - 44/46
7 pár/csomag
328,43 Ft/pár

2 299 Ft

/csomag

t

számonként/naponként 1 pár: 
így könnyű a zoknik párosítása

Zselés talpbetét*
• aktív zselés talpbetét: ezüstionokkal a lábszag ellen vagy
• sport zselés talpbetét: rezgéscsillapító hatás, tehermentesíti 

a lábakat, az ínszalagokat és az ízületeket vagy
• vital zselés talpbetét: élénkítő masszázs a lábaknak vagy
• komfort zselés talpbetét: optimális nyomáseloszlás  

az egyenletes, puha járás érdekében
méret: 36/37 - 44/45
999 Ft/pár

999 Ft

/pár

5 999Ft

/pár
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.05. vasárnaptól

Pálcikás sorbet 
jégkrém
• vörös szőlő vagy
• maracuja-őszibarack
80 ml/darab
987,50 Ft/l

gy
barack 79

 129 Ft 

Ft/darab

-38 %
 129 Ft 

ab

%%

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

699Ft

/doboz

Mini-Mix jégkrém 
többféle
12 x 50 ml/doboz
1 331,67 Ft/l

799Ft

/doboz
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08.08. szerdáig

Tejszínhabspray
• klasszikus vagy 
• light 
250 ml/flakon
1 716 Ft/l

429 Ft

/flakon

szezonális  
kínálatunkból

Gluténmentes, vegán tölcséres jégkrém
kukorica-ostyatölcsérben, glutén-, búza-, tej- és tejszármazék- 
mentes jégkrémdesszert
• csokoládé-vanília vagy
• eper-vanília
4 x 120 ml/doboz
1 664,58 Ft/l,

 
Vegán pálcikás 
jégkrém
• csokoládé-eper vagy
• csokoládé-vanília
75 ml/darab
1 320 Ft/l

99 Ft

/darab

Fagylaltostya
• ostyaszív, 62 g vagy
• ostyarúd, 56 g
62 g vagy 56 g/csomag
4 338,71 / 4 803,57 Ft/kg

Fagylalttölcsér
10 darab/doboz
112 g/doboz
2 401,79 Ft/kg

269 369 Ft 

Ft/doboz

-100 Ft

Pálcikás jégkrém
vanília-földimogyoró
120 ml/darab
1 158,33 Ft/l

Pálcikás 
jégkrém
klasszikus vanília
120 ml/darab
991,67 Ft/l

139Ft

/darab

119Ft

/darab

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

799 Ft

/doboz

,

799Ft

/doboz
Kapható 08.05-től 
a készlet erejéig!

799 1 099 Ft 

Ft/doboz

-27 %
999 Ft

/doboz

599 Ft

/doboz

999 1 299 Ft 

Ft/doboz

-23 %

269
 329 Ft 

Ft/csomag

-18 %

Kapható 08.05-től 
a készlet erejéig!

Kapható 08.05-től 
a készlet erejéig!

Mini multipack  
pálcikás jégkrém
6 x 55 ml/doboz
2 421,21 Ft/l

Movie Time Mix jégkrém*
3 darab Cornetto mini classic és 
3 darab Magnum mini classic
345 ml/doboz
2 895,65 Ft/l

Jégkrémtorta*
csokoládés
650 ml/doboz
921,54 Ft/l

Jégkrémdesszert
többféle
1 000 ml vagy 
900 ml/doboz
999 / 1 110 Ft/l

csokoládés:
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

REMEK VÁLASZTÁS

KONYHÁJÁBA!

08.05. vasárnaptól

15 990 Ft

/darab

Mosogató-csaptelep*
rugalmasan használható csaptelep a konyhában 
való helytakarékos munkához, magasfényű 
krómozott felület, a kereskedelemben kapható 
szokványos mosogatókhoz használható, átfolyós 
vízmelegítőhöz is alkalmas, 40 mm-es kartus, 
tartós kerámiabetéttel, 2 darab flexibilis csatlako-
zócső, márkás ECO-kartus, perlátor
• spirálrugós mosogató-csaptelep: 360°-ban 

elforgatható, kinyúlás: 232 mm, kihúzható 
mosogatófej 2 különböző vízsugárral, Neoperl 
visszafolyásgátlóval vagy

• átfordítható csapkifolyós mosogató-
csaptelep: 90°-ban átfordítható és 360°-ban 
elforgatható, 120°-ban elforgatható csővéggel

15 990 Ft/db

spirálrugós  
mosogató-csaptelep

3 év
helyszíni szerviz

3 év
helyszíni szerviz

39 990 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.

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.

tartalom nélkül

tartalom nélkül

kiegészítők nélkül

tartalom nélkül

1 699 Ft

/készlet

999 Ft

/csomag/darab

néhány órára a fagyasz-
tóba kell helyezni és 
máris használatra kész

3 499 Ft

/szett

Fagyasztószekrény*
• hasznos űrtartalom: 60 l
• nem beépíthető
• 3 darab 4 csillagos  

fagyasztórekesz
• fagyasztási teljesítmény:  

3 kg/24 óra
• az ajtónyitás iránya  

változtatható
• az elülső lábak  

magassága állítható 
• tárolási idő üzemzavar  

esetén: 8 óra
• méret: 85 x 48 x 52 cm  

(ma x szé x mé)
44 990 Ft/db

Hűtőszekrény*
• hasznos űrtartalom: 92 l
• nem beépíthető
• automatikus leolvasztás 
• belső világítás
• zöldség-gyümölcs rekesz
• 3 darab rekesz az ajtóban
• 3 darab üvegpolc, ebből 2 áthelyezhető
• az ajtónyitás iránya változtatható
• az elülső lábak magassága állítható 
• méret: 85 x 48 x 52 cm (ma x szé x mé)
39 990 Ft/db

44 990 Ft

/darab

Palackhűtő tasak*
piknikek vagy partik ideális  
kelléke, kiválóan használható  
a hideg italosüvegek és dobozok 
szállításához, többféle
2 vagy 1 darab/csomag
499,50 / 999 Ft/db

Összecsukható szilikon 
tárolódobozszett, 4 részes*
helytakarékosan tárolható, a tető 4 csattal  
záródik és gőzkieresztő szeleppel ellátott, 
mikrohullámú sütőbe, mosogatógépbe és 
fagyasztóba is tehető, BPA-mentes 
• téglalap alakú szett: űrtartalom:  

1 250, 750, 575 és 390 ml vagy
• kerek szett: űrtartalom: 1 100, 750,  

550, és 350 ml
4 darab/szett
3 499 Ft/szett

gyorsan, szerszám 
nélkül felszerelhető

átfordítható csapkifolyós  
mosogató-csaptelep

különböző színek 
és modellek

különböző színekben

összecsukható

Vizes- vagy longdrink- 
pohárkészlet, 4 darabos*
a poharak alja színesre fújt,  
mosogatógépben mosható
• vizespohár: kb. 325 ml vagy
• longdrink-pohár: kb. 355 ml
4 darab/készlet
424,75 Ft/db
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13 990 Ft

/darab

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

dekoráció nélkül

599 Ft

/doboz

Mosogatógép-tisztító por*
• eltávolítja a kellemetlen szagokat  

és a lerakódásokat
• belülről tisztítja a mosogatógépet 
• higiénikus tisztaságot biztosít
• friss citromos illattal
• 2 alkalomra, egyenként 75 g
• 2 darab ápolókendővel a tömítések  

tisztításához és ápolásához
2 x 75 g + 2 kendő/doboz
599 Ft/doboz

6 999 Ft

/darab

3 499 Ft

/csomag

Fólia vákuumos fóliahegesztőhöz, 5 tekercs*
a csomag tartalma: 3 tekercs 22 x 300 cm-es és 2 tekercs 28 x 300 cm-es 
fólia a szokványos vákuumos fóliahegesztőkhöz 
5 tekercs/csomag
3 499 Ft/csomag

799 Ft

/darab

999 Ft

/készlet

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.

dekoráció nélkül

399 Ft

/csomag

Konyhai  
törlőkendő,  
2 tekercs*
Extra Strong, 3 rétegű
2 x 70 lap/csomag
2,85 Ft/lap

Műanyag szűrőtál*
kiváló minőségű műanyagból, praktikus 
fogantyúkialakítással, BPA-mentes,
mosogatógépben mosható
699 Ft/db

asztali alátétként

tésztanyújtáshoz

konyhai 
műveletekhez

Sous Vide főzéshez is alkalmasSous Vide főzéshez is alkalmasSous Vide főzéshez is alkalmaez is alkalmass

ideális készletek fagyasztására

Indukciós serpenyő,  
Ø 28 cm*
masszív alumíniumból készült, 
magasított peremmel, 3 rétegű Ilag® 
Ultimate tapadásgátló bevonattal,  
a tökéletesen kíméletes sütéshez, 
egyszerűen tisztítható, mosogató-
gépben mosható
6 999 Ft/db

5,74 mm

minden típusú tűzhelyhez 
alkalmas, beleértve az 
indukciós tűzhelyeket isindukciós tűzhelyeket isindukciós tűzhelyeket iszhelyeket is

rendkívül jó hőeloszlás

Makashi titánium kés*
acélpenge titánium bevonattal, hossz: 20 cm, 
higiénikusan használható az antibakteriális 
markolatnak köszönhetően
799 Ft/db

élvédővel

Rugalmas vágódeszkakészlet*
könnyű, rendkívül rugalmas és helytakarékos, 
sokoldalúan felhasználható, alsó oldala csúszás-
mentes, mosogatógépben mosható 
• 6 részes készlet: méret: 28 x 19 cm (ho x szé) vagy
• 4 részes készlet: méret: 38 x 30,5 cm (ho x szé) 
6 vagy 4 darab/készlet
166,50 / 249,75 Ft/db

Húsdaráló*
• ideális zöldségek aprításához, 

húsdaráláshoz, valamint kolbász 
készítéséhez

• percenként 1,3 kg húst dolgoz fel
• be-ki kapcsoló gomb és hátra-

menet gomb
• önélező pengék

• zöldségaprító rátét 2 különböző 
nemesacél késsel a csíkokra 
vágáshoz, ill. a szeleteléshez

• kebbe- és kolbászkészítő rátét
• betöltőtál és tömő a biztonságos 

és egyszerű betöltéshez
13 990 Ft/db

3 darab nemesacél 
lyuktárcsa  

(Ø: 3, 5 és 7 mm)

számos tartozékkal

mosogatógépben mosható 
tartozékok: tömő, betöltőtál és 
passzírozótárcsák stb.passzírozótárcsák stb.passzírozótárcsáozótárcsák stbk stb.

nagy teljesítményű motor: 
névleges teljesítmény: 300 W

99 Ft/db

Vákuumos fóliahegesztő*
műanyag zacskók vákuumozásához és lezárásához, 
pl. élelmiszerek fagyasztásra való előkészítése során, 
ideális húsokhoz, gyümölcsökhöz és zöldségekhez
• funkciók: vágás, normál vákuumozás  

(0,6 bar), enyhe vákuumozás (0,2 bar),  
vákuum nélküli lezárás

• kb. 0,1 - 0,2 mm vastagságú fóliákhoz alkalmas
• teljesítmény: kb. 85 W
• egyszerű kezelés
• feldolgozási szélesség: kb. 30 cm
• 5 darab 20 x 30 cm-es fóliatasakkal, valamint  

1 darab 22 x 300 cm-es fóliatekerccsel
8 499 Ft/db

8 499 Ft

/darab

beépített fóliavágóval

megakadályozza a fagyási égéstmegakadályozza a fagyási égéstmegakadályozza a fagyási éyási égégéstst

lehetővé teszi az élelmiszerek 
szag- és ízsemleges tárolását

699 Ft

/darab

 

Mosogatógép- 
tabletta
All-In-One
70 darab/doboz 
22,84 Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.05-től 08.08-ig!

ép-

1 599 1 999 Ft 

Ft/doboz

-400 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.05. vasárnaptól

Öblítő*
koncentrátum, 
111 mosáshoz elegendő
• Sensitive vagy
• Fresh Sky
2,775 l/flakon
432,07 Ft/l

  60 °

Öblítő*

1.

1.

  60 °

  60 °

2.
2.

Frottír fürdőlepedő*
100 % pamut
méret: 70 x 140 cm
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

1 499 Ft

/csomag

Frottírtörülköző, 2 darab*
100 % pamut
méret: 50 x 100 cm
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

Mikroszálas ágyneműhuzat*
cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
2 999 Ft/garnitúra

2 999 Ft

/garnitúra

11.

11.

2.2.2
2.222.

FFF
10
m
1 

FFFF
101
m
2 2 
7474

különböző színekben

1 499 Ft

/darab

  60 °

OTTHONI REND
ÉS KÉNYELEM

Színmegóvó vagy 
fehérítő kendő
színes vagy 
fehér ruhákhoz 
24 vagy 20 darab/doboz
15,79 / 18,95 Ft/db

fehérítő 
kendő:379

 529 Ft 

Ft/doboz

-28 %
állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
08.05-től 08.08-ig!

dő

1 199 Ft

/flakon

Mikroszálas gumis lepedő*
körben rejtett varrással bevarrt gumírozással,  
a következő matracméretekhez illik:   
kb. 90 x 190 - 100 x 200 cm
1 499 Ft/db

külö
nb

öz
ő színekben
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3 999 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

hátoldalán gumi 
csúszásgátlóval

Lábtörlő*
strapabíró, könnyen kezelhető, szennyeződés- és 
víztaszító, csúszásgátló hátoldallal 
méret: 80 x 120 cm
3 499 Ft/db

1.
1.

  60 °

  60 °

te
tő

: k
ülönböző színekben

különböző színekben

6 999 Ft

/készlet

3 499 Ft

/darab

Ágy alatti nagy tárolódoboz  
görgőkkel*
lapos műanyag doboz görgőkkel, ideális 
az ágy alatti tároláshoz, űrtartalom: kb. 52 l 
méret: 79,5 x 58,3 x 17,4 cm (ho x szé x ma)
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

különlegesen jó  
nedvességelvezetés

Mikroszálas párna*
kiváló minőségű mikroszálas szövet, légáteresztő, a praktikus 
cipzár segítségével a töltet könnyedén kivehető és újra  
behelyezhető, így a magasság egyedileg szabályozható, 
könnyen kezelhető és higiénikus
méret: 70 x 90 cm 
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Fa kádkilépő*
akácfából készült, nagyon ellenálló, 
a fürdőszobában vagy a szaunában 
történő használatra is alkalmas
méret: 50 x 80 cm
3 999 Ft/db

2. Mikroszálas paplan*
könnyű kialakításának köszönhetően légáteresztő, rendkívül  
puha és selymes tapintású, optimális alvást biztosít, könnyen 
kezelhető és higiénikus
méret: 140 x 200 cm 
3 499 Ft/db

Fürdőszobaszőnyeg*
könnyen kezelhető, szárítógépben szárítható és 
padlófűtéshez is alkalmas, bársonyosan puha 
tapintású, csúszásgátló bevonattal
méret: 70 x 120 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Maxi tárolódoboz-készlet, 4 részes*
• tárolódoboz, 2 darab: méret: 39 x 28,5 x 20 cm  

(ho x szé x ma), űrtartalom: egyenként 15 l, 
• tárolódoboz, 1 darab: méret: 59,5 x 39 x 43,5 cm  

(ho x szé x ma), űrtartalom: 80 l és
• behelyezhető rekesz, 1 darab:  

méret: 53 x 31,5 x 6,5 cm
4 darab/készlet
6 999 Ft/készlet

2.

3 499 Ft

/darab

tartalom nélkül
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

1 399 Ft

/darab

Francia szalámi*
eredeti francia rúdszalámi sertéshúsból,  
a francia Alpokban érlelt
400 g/darab
3 497,50 Ft/kg

Csokoládés ostyarudak*
ropogós ostyarudak francia módra,  
eredeti francia receptúra alapján
280 g/doboz
4 639,29 Ft/kg

Sokmagvas 
croissant
70 g/darab
1 414,29 Ft/kg

FRANCIA

FINOMSÁGOK

949 Ft

/darab

L’aromatique camembert sajt*
kb. 22 % abszolút zsírtartalom

250 g/darab
3 796 Ft/kg

99
 159 Ft 

Ft/darab

-37 %
Baguette vagy 
mini baguette
2 vagy 6 darab/csomag 
300 g/csomag
430 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.05-től 08.08-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
08.05-től 08.08-ig!

129
 199 Ft 

Ft/csomag

-35 %

08.05. vasárnaptól

Francia mustárspecialitás*
• rotisseur-mustár és mézes mustár vagy
• dijoni mustár és rotisseur-mustár vagy
• dijoni mustár provánszi fűszerekkel és 

dijoni mustár 
2 x 200 g/csomag
1 747,50 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Világos sör*
5,0 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
498 Ft/l

249 Ft

/doboz

299 Ft

/doboz

Világos búzasör*
5,0 % alkoholtartalom 
0,5 l/doboz
598 Ft/l

1 299 Ft

/doboz
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Szobanövény*
13 cm-es kőhatású kaspóban, 
magasság kaspóval együtt: 
30 - 50 cm (fajtától függően), 
különböző fajták, pl. aranypálma, 
déligesztenye, sárkányfa, 
Zamioculcas stb., beltérre
1 799 Ft/db

Szobanövény*
24 cm-es cserépben, magasság cseréppel együtt: 
min. 130 cm, különböző, könnyen kezelhető fajták, 
pl. aranypálma, kislevelű fikusz, sárkányfa, Yucca 
pálma stb., beltérre
3 999 Ft/db

06.07. csütörtöktől 06.12. szer-dáig csütörtöktől szerdáig08.02 - 08.08. csütörtöktől szerdáig

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

S
2
mm
ppp
p
33

A cscseere epes vvviriri ágá ok csüütötötöörtrtrttökökök őtőtőőt ll,l, aa ffffririri
A kké

Fukszia
12 cm-es cserépben
499 Ft/db

rendszeres öntözést 
igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

499 Ft

/darab

999 Ft

/darab999 Ft

/darab

Pozsgás növény*
14 cm-es kerámiakaspóban, 
különböző, könnyen 
kezelhető fajták, beltérre
999 Ft/db

tttt iviviv ráárárágogogokkkk mimiindndddennnnann p a kkésésé zllzlzlett jéjéi kk hh óóó

SzoobannövövénényyS

Nyári krizantém*
21 cm-es tálban, magasság tállal 
együtt: min. 25 cm, különböző színű 
virágok, pl. háromszínű, sárga, lila, 
rózsaszín stb., kültérre
999 Ft/db

rendszeres öntözést 
igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

kis vízigényű

fényigényes

1 799 Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes / ne tegye 
ki közvetlen napfénynek

3 999 Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes / ne tegye 
ki közvetlen napfénynek

Őszibarack
I. osztály 
/kg
329 Ft/kg

Kék szőlő
I. osztály 
/kg 
599 Ft/kg 599 999 Ft 

Ft/kg

-40 %

FRISS ÉS MAGYAR

249 399 Ft 

Ft/csomag

-37 %

FRISS ÉS MAGYAR

329 499 Ft 

Ft/kg

-34 %

Lecsópaprika
700 g/csomag 
355,71 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

449 699 Ft 

Ft/doboz

-35 %Áfonya
I. osztály 
150 g/doboz
2 993,33 Ft/kg

Gomba
I. osztály 
többféle
500 g vagy 
400 g/doboz
598 / 747,50 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299 449 Ft 

Ft/doboz

-33 %

ri i kkrizannnnttétététém*m*m*****
táltálbb á táll ll

179
 299 Ft 

Ft/darab

-40 %

Avokádó
I. osztály 
/darab 
179 Ft/db
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

2017.08.09. – 08.16.

2018.08.08 – 08.15.

Látogasson el üzletünkbe, és töltődjön  
fel finom falatokkal GRILLTERASZUNKON! 

ön  
ONN!!!! 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy árakciós ajánlataink nem vonatkoznak a SZIGET Fesztiválon működő ALDI üzlet kínálatára!

 
Olasz 
desszertek
tiramisu vagy  
profiteroles vagy tartufo 
500 g vagy 
450 g/doboz
1 438 / 1 597,78 Ft/kg

549 799 Ft 

Ft/csomag

-31 %

139
 189 Ft 

Ft/tégely

-26 %Sajt-Snack
többféle 
2 x 110 g/csomag
2 495,45 Ft/kg

169
 199 Ft 

Ft/üveg

-15 %

719
 959 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Ecetes cékla
680 g/üveg 
422,50 Ft/kg
(töltőtömeg)

Farfalle
durumbúzából
500 g/csomag
318 Ft/kg

159
 249 Ft 

Ft/csomag

-36 %

Felvágott-
specialitások
baromfifelvágott vagy
sajtos bécsi felvágott vagy
bécsi felvágott 
100 g vagy 80 g/csomag
2 790 / 3 487,50 Ft/kg 279

 399 Ft 

Ft/csomag

-30 %Sajtkrém
natúr vagy zöldhagymás vagy sonkás
125 g/tégely
1 112 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar és 
hazai sajtkrém a Tolnatej Zrt.-től!

natúr:

sonkás,
zöld-
hagymás:

BULI MINDIG JOBBAN,
OKOSABBAN ÉS OLCSÓN!

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
796 Ft/kg

Ribizli
I. osztály 
125 g/doboz
2 392 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

199
 379 Ft 

Ft/doboz

-47 %

FRISS ÉS MAGYAR

299 499 Ft 

Ft/doboz

-40 %

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.08.04 - 08.05. szombat - vasárnap
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