
___________
_______

Felkészültünk!

33 Ft

/darab

különböző 
motívumokkal

Füzet A5*
32 lapos, vonalas vagy négyzet-
rácsos vagy szótárfüzet
33 Ft/db

2018.07.26.
CSÜTÖRTÖKTOL

ÉRVÉNYES:

a készlet erejéig

ISKOLA- 
KEZDÉS?

1 799 Ft

/szett

Töltött tolltartó,  
26 részes*
rekeszes vagy egyterű 
tolltartó
1 799 Ft/szett

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 nyom-
tatási 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



HB grafitceruza- 
készlet,  
3 darabos*
3 darab/készlet
83 Ft/db

249 Ft

/készlet

229 Ft

/készlet

999 Ft

/készlet

Színesceruza-készlet,  
24 darabos*
24 különböző ragyogó szín
24 darab/készlet
41,63 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

999 Ft

/készlet

 
Írószerkészlet, 3 részes*
• ceruza,
• tartályos duplahegyező és
• radír
999 Ft/készlet

899 Ft

/készlet

Vízfestékkészlet*
24 különböző szín, cserélhető,  
kerek festéktartók, ecsettel és  
egy tubus fehér javítófestékkel
899 Ft/készlet

749 Ft

/csomag

 
 

Tűfilckészlet, 
10 darabos*
különböző ragyogó  
színekben vagy  
egyszínű változatban
10 darab/készlet
59,90 Ft/db

599 Ft

/készlet

399 Ft

/készlet

Dupla hegyű  
filctollkészlet,  
10 darabos*
mindegyik egy vastagon és egy 
vékonyan író heggyel
10 darab/készlet
39,90 Ft/db

Törölhető filctollkészlet,  
8 darabos*
filctollkészlet beépített radírral,  
ragyogó színek
8 darab/készlet
162,38 Ft/db

Iskolai ecsetkészlet,  
6 darabos*
kiváló minőségű sörte- vagy szőrecset
méret: 2, 4, 6, 8, 10, 12
6 darab/készlet
229 Ft/készlet

1 299 Ft

/készlet

radírfunkcióval

 
Radírozható golyóstoll,  
3 darabos*
3 darab/csomag
249,67 Ft/db

különböző 
színekben

ALDI | 2



1 699 Ft

/készlet

699 Ft

/tekercs

699 Ft

/darab

699 Ft

/tekercs

599 Ft

/csomag

különböző 
színekben

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Iskolai kiegészítők*
különféle kiegészítők pl. gumi-
gyűrű, 200 darab vagy gémkapocs, 
150 darab vagy golyóstoll,  
3 darab stb.
200, 150, 75, 4, 3, 2, 1 darab vagy  
2 x 12 ml/csomag
1,50 / 1,99 / 3,99 / 74,75 / 99,67 / 149,50 
/ 299 Ft/db vagy 12 458,33 Ft/l

jobb- vagy balkezes 
modellek

Irodai vagy gyermek vagy  
speciális olló*
199 Ft/db

 
Körzőkészlet*
gyorsbeállítás-funkcióval, műanyag tartóban, radírral, 1 darab tartalék 
tűvel, 3 darab tartalék heggyel, 2 darab csavarral, anyával, 2 darab tűfilccel, 
hegyezővel, hosszabbítóval, ceruzára illeszthető toldalékkal, rotring 
ceruzával és 12 darab rotring betéttel
1 699 Ft/készlet

 
Jegyzettömb tartóval*
kb. 800 lap, többféle
599 Ft/csomag

Könyvkötő fólia, 3 m*
átlátszó, öntapadós, ráccsal az optimális  
kivágáshoz
méret: 3 m x 40 cm
3 m/tekercs
233 Ft/m

999 Ft

/készlet

 
Ragasztókészlet*
• ragasztótoll, 20 g,
• ragasztórúd, 20 g,
• csillámragasztó, 2 darab,
• kézi ragasztószalag-adagoló és
• multi ragasztószalag, 10 m x 15 mm
999 Ft/készlet

Műanyag papírkosár*
űrtartalom: 9 l,  
magasság: kb. 26,5 cm
699 Ft/db

Nátron csomagolópapír, 10 m*
színes vagy natúr, sokoldalúan alkalmazható csomagoláshoz,  
barkácsoláshoz vagy felújításhoz
méret: 10 m x 70 cm 
10 m/tekercs
69,90 Ft/m

, 

0

299 Ft

/csomag/darab

299 Ft

/készlet 
Vonalzókészlet, 3 részes*
törésálló, nyomtatott osztással
• vonalzó: 30 cm,
• műszaki háromszögvonalzó és
• geometriai  

háromszögvonalzó 
3 darab/készlet
299 Ft/készlet

169 Ft

/csomag

 
Hurkapálca, 25 darab*
30 cm-es
25 darab/csomag
6,76 Ft/db

199 Ft

/darab

jj
m

s olló

PEFC/04-31-1529
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Iskolai füzetborító A4,  
10 darab*
extra erős polipropilénből,  
átlátszó vagy élénk színekben
10 darab/csomag
54,90 Ft/db

549 Ft

/csomag

179 Ft

/darab

különböző 
színekben

Vonalas iskolai füzet A5*
32 lapos, lányos, ill. fiús motívumokkal, 
 1 - 3. osztályos vonalazású 
99 Ft/db

Négyzetrácsos iskolai füzet A5*
32 lapos, lányos, ill. fiús motívumokkal 
99 Ft/db

Iskolai füzet A5*
32 lapos, vonalas vagy négyzetrácsos,
különböző licencekkel
179 Ft/db

99 Ft

/darab

99 Ft

/darab

Iskolai dizájnfüzet A5*
32 lapos, prémium minőségű 
vonalas vagy négyzetrácsos, tűzött 
iskolai füzet, különböző motívu-
mokkal
99 Ft/db

99 Ft

/darab

Füzet A4*
32 lapos, vonalas vagy  
négyzetrácsos
69 Ft/db

69 Ft

/darab

199 Ft

/darab

Iskolai füzet A4*
40 lapos, vonalas vagy négyzetrácsos
199 Ft/db

Iskolai dizájnfüzet A4*
32 lapos, prémium minőségű vonalas vagy 
négyzetrácsos, tűzött iskolai füzet,  
különböző motívumokkal
179 Ft/db

179 Ft

/darab

499 Ft

/tömb

Gyűrűsmappa-betétlap A4*
vonalas vagy négyzetrácsos
100 lap/tömb
4,99 Ft/lap

Füzetbox A4*
különböző motívumokkal
1 299 Ft/db

1 299 Ft

/darab

Ft

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

ALDI | 4



Spirálfüzet A4*
70 lapos, vonalas vagy négyzetrácsos, 
különböző motívumokkal  
249 Ft/db

Füzetcímke, 4 ív*
tökéletes és kreatív megoldás füzetek, irattartók, 
mappák stb. feliratozásához
4 x 25 darab vagy 4 ív/csomag
2,49 Ft/db / 62,25 Ft/ív

Füzetcímke,  
12 darab*
3 x 4 darab matricával
12 darab/csomag
9,92 Ft/db / 119 Ft/csomag

Spirálfüzet A4*
80 lapos, négyzetrácsos,  
laminált borítóval,  
perforációval a letépéshez
799 Ft/db

Spirálfüzet A4*
70 lapos, vonalas vagy négyzetrácsos
• Minyonok vagy
• Star Wars vagy
• Emoji
699 Ft/db

különböző  
motívumokkal

999 Ft

/darab

699 Ft

/darab

699 Ft

/darab

Prémium füzet A4*
40 lapos, vonalas vagy  
négyzetrácsos, emoji  
motívumokkal 
399 Ft/db

399 Ft

/darab

Iskolai mappa vagy 
füzetbox A4*
gumiszalaggal
699 Ft/db

Asztali könyöklő*
12 lapos, többféle
méret: 59 x 42 cm
999 Ft/db

249 Ft

/darab

különböző  
színekben

 
Harmonika-irattartó, 2 darab*
egyenként 13 egymásból kihúzható műanyag 
rekesszel, 24 színű feliratozócsíkkal együtt
2 darab/csomag
749,50 Ft/db

különböző záródások

119 Ft

/csomag

249 Ft

/csomag

 
Keményfedeles iskolai 
füzet A4*
92 lapos, vonalas vagy  
négyzetrácsos 
999 Ft/db

különböző 
 motívumokkal

999 Ft

/darab

799 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 499 Ft

/csomag

ALDI | 5



04-31-1852

 
Sapientino Junior*
a játékban 12 képes feladatlapon 
több mint 100 találós kérdés talál-
ható, a megoldás helyességét az 
elektronikus válaszkereső mutatja 
meg, elemmel együtt,  
3 - 5 éves kor között ajánlott
2 999 Ft/doboz

Művész grafitceruza- 
készlet fémdobozban,  
12 darabos*
12 darab/doboz
108,25 Ft/db

12 különböző  
keménységű ceruza

1 299 Ft

/doboz

2 999Ft

/doboz

Rajztömb A3*
• 40 lapos: offset rajzlapból vagy
• 20 lapos: szemcsés  

minőségi rajzlapból
40 vagy 20 lap/tömb
9,98 / 19,95 Ft/lap

Famentes írólap A5, 50 lap*
50 lap/csomag
1,58 Ft/lap

Famentes rajzlap A4, 10 lap*
10 lap/csomag
7,90 Ft/lap

79 Ft

/csomag

79 Ft

/csomag

399 Ft

/tömb

999 Ft

/tömb

Natúr papír- vagy színes kartontömb A3*
ideális barkácsoláshoz és dekoráláshoz, különféle  
élénk színekben
• natúr papírtömb: 28 ív vagy
• színes kartontömb: 14 ív 
28 vagy 14 ív/tömb
35,68 / 71,36 Ft/ív

799 Ft

/csomag

 
ABC Betűmemória  
kártyajáték*
799 Ft/csomag

ap*

Dekorációs karton vagy  
origamipapír*
hajtogatható origamipapír,  
motívumos kartontömb,  
matrica stb.
1 499 Ft/csomag

1 499 Ft

/csomag

Festőállvány- vagy krétafestékkészlet*
• festőállványkészlet: hordozható festőállvány 18 x 18 ml akrilfestékkel, 

10 darab ecset, 2 darab ceruza, 1 darab műanyag simító, 1 darab 
műanyag paletta, 1 darab nagy és 1 darab kis méretű vászon vagy

• krétafestékkészlet: faláda 5 x 100 ml krétafestékkel, 2 darab lapos 
ecset, 3 darab kerek ecset, 3 darab kreatív szivacs, 3 darab szivacsecset, 
2 ív csiszolópapír és 3 darab A4-es sablon

9 999 Ft/készlet

kezdők és haladók 
számára

9 999Ft

/készlet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Ft

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/elektomos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.
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Mesekönyv iskolakezdéshez*
Varga Katalin népszerű klasszikusai kisiskolásoknak olvasáshoz 
és nyelvtani gyakorlatokhoz
• Gőgös Gúnár Gedeon vagy
• Mosó Masa mosodája
2 199 Ft/db

399 Ft

/csomag

 
Oldaljelölő címke vagy 
öntapadó erősítő 
gyűrű*
öntapadós, többféle
200 darab/csomag
2 Ft/db

Általános iskolai vagy  
óvodai gyakorlófüzet*
a Nemzeti Alaptanterv szerint készült, 
szórakoztató és hasznos feladatokkal 
5 - 10 éves gyermekeknek,  
matematika, olvasás, írás-,  
helyesírás, ill. iskolaelőkészítő  
témakörben, többféle cím
499 Ft/db

3 999Ft

/darab

 
Papírkosárra tehető iratmegsemmisítő*
egyidejűleg max. 6 darab A4-es méretű lapot (80g/m²) vág össze 
6 mm-es papírcsíkokra, nyílás mérete: 220 mm, automatikus 
start/stop funkció
3 999 Ft/db

papírkosár nélkül

könnyen mozgatható és 
rugalmasan használható

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

499 Ft

/darab

 
Számmemória  
játékkártya*
összeadás vagy kivonás
549 Ft/csomag

549 Ft

/csomag

2 199 Ft

/darab

1 299 Ft

/készlet

Fejlesztőkártyák*
fejlesztőkártya-készlet letörölhető,  
újraírható filctollal
• ABC betűi vagy 
• Első szavaim vagy
• Vonalvezetési gyakorlatok vagy
• Számok
1 299 Ft/készlet

Irattartó rendszer*
stabil kartonból
• A4-es doboz: 2 darab vagy
• álló iratgyűjtő A4: 2 darab vagy
• maxi-doboz: 1 darab
2 vagy 1 darab/csomag
649,50 / 1 299 Ft/db

különböző motívumokkal

Foglalkoztatófüzet*
játékos, vidám feladatok a hangokkal, 
a betűkkel, a szavakkal, a számokkal  
vagy a mondatokkal, többféle cím, 
1 - 4. osztályosok részére
799 Ft/db

1 299 Ft

/csomag/darab799 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése
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bevizsgált
biztonság

 
Távirányítós homokfutó*
nagy teljesítményű, rádióvezérelt homokfutó,  
méretarány: 1:18, hátsókerék-meghajtás és rugós felfüggesztés,  
maximális sebesség: 15 km/óra, a 2,4 MHz-es rádióvezérlés  
max. 50 m-es hatótávolságot tesz lehetővé, elemmel együtt, 
8 éves kortól ajánlott
7 999 Ft/db

tartozékokkal

2 299 Ft

/pár

s kortól ajánlott
Ft/db

 
Gyermek papucs*
előformázott belső talp, krómmentesen  
cserzett bőr fedőtalp, kellemes textilbélés,  
könnyű járótalp 
méret: 25 - 36
2 299 Ft/pár 30 - 36-os  

méretben

074-01-SHS B18

fedőtalp:

1 299 Ft

/darab

Gyermek  
alumíniumkulacs*
vidám motívumokkal, gyermekbarát 
zárókupakkal és kifolyásbiztos  
ivónyílással, űrtartalom: kb. 0,4 l
1 299 Ft/db

Tornazsák, 2 darab*
tartós, víztaszító poliészter anyagból,  
univerzálisan használható
méret: 44,5 x 34 cm
2 darab/csomag
499,50 Ft/db

999 Ft

/csomag

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

7 999Ft

/darab

összecsukható

9 999Ft

/darab

Alumíniumroller*
• stabil, tartós alumíniumból készült 
• 4 különböző magasságra beállítható kormányoszlop: 77,5 - 92 cm
• habszivacs borítású markolat 
• tartós PU-anyagból készült és ABEC7 Carbon-csapágyas,  

145 mm átmérőjű kerekek 
• acélból készült hátsó fék 
• csúszásmentes taposófelület 
• tartóval és hevederrel 
• max. teherbírás: 100 kg 
• méret: kb. 79 x 34 x 92 cm (ho x szé x ma)   
9 999 Ft/db

különböző  
színekben

 Tippek, 
trükkök

aldi.hu

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT
AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

25 - 31-es  
méretben

különböző 
modellek
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