
Sezon ogrodowy  
otwarty!

Znajdź artykuły i inspiracje  
do swojego ogrodu!

OGRÓD
KATALOG

2023

Oferta dostępna w sklepach stacjonarnych i na lidl.pl od 27.03 do 28.05.2023



Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się 
w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat 
podanych przy produktach lub do wyczerpania zapasów. Ceny 
artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach 
detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

OD SOBOTY, 22.04 s.20

OD CZWARTKU, 20.04 s.16

OD CZWARTKU, 27.04 s.31

OD SOBOTY, 13.05 s.36

OFERTA TYLKO ONLINE s.42

OD CZWARTKU, 13.04 s.12

OD SOBOTY, 1.04 s.7

OD CZWARTKU, 30.03 s.4

Przyszła wiosna, wszyscy 
cieszymy się na myśl 
o spędzaniu czasu 
na zewnątrz. Zainspiruj się 
i pomyśl o urządzeniu 
swojego tarasu, ogrodu 
czy też zabawie z dziećmi 
lub  po prostu wyjdź, usiądź 
i ciesz sie promieniami 
słońca.

OD PONIEDZIAŁKU, 24.04 s.24

WIOSNA
wejdź do ogrodu!

KATALOG OGRÓD 2023



20 litrów

5,99
Ziemia 
uniwersalna 20 l
20 l/1 opak. 
1 l = 0,30 zł

50 litrów

18,99
Kora ogrodnicza
50 l/1 opak.
1 l = 0,38 zł

Ogród nigdy nie jest 
skończony. Rośnie i rozwija 
się. Jak ma się rozwijać  
Twój ogród? Zacznij 
od dokładnego przeglądu, 
co można ponownie 
wykorzystać, co trzeba 
usunąć. Jaki jest Twój 
wymarzony ogród? 
Ekologiczne uprawy, 
przestrzeń z idealnie 
przyciętym trawnikiem 
czy zewnętrzny salon 
z meblami do relaksu 
na świeżym powietrzu? 
W Lidlu znajdziesz zarówno 
wszystkie potrzebne artykuły, 
jak i mnóstwo pomocnych 
wskazówek.

Przegląd 
OGRODU

SPRAWDŹ AKTUALNE OKAZJE

KLIKNIJ PO JESZCZE WIĘCEJ 
SUPEROKAZJI I ODKRYWAJ 

WYJĄTKOWE AKCJE PROMOCYJNE 
WYBRANYCH ARTYKUŁÓW DO OGRODU!

https://www.lidl.pl/c/sezon-ogrodowy-otwarty/a10018265
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ZAINSPIRUJ SIĘ 

I STWÓRZ WŁASNY 
ZIELONY ZAKĄTEK

w zestawie: 4 szpikulce,  
4 liny do stabilizacji

Szklarnia foliowa

179,-
1 zestaw

ok. 200 x 169 x 80 cm  
(szer. x wys. x gł.)

wytrzymałe rusztowanie stalowe 
z konstrukcją dachu pulpitowego 

dla bezpiecznego odprowadzania 
deszczówki

2 okna  
wentylacyjne  
z moskitierą

NOWOŚĆ



Miniszklarnia
• ok. 140 x 200 x 140 cm  
  (szer. x wys. x gł.)

• w zestawie: 16 szpikulców,  
  4 liny do stabilizacji

299,-
1 zestaw

Na szklarnię zawsze wybieraj 
słoneczne miejsce. Najbardziej 
optymalne będzie takie ustawienie, 
aby linia szczytowa znajdowała się 
na osi wschód-zachód.

OD CZWARTKU,  
30.03 

stabilna konstrukcja metalowa  
z pokryciem z folii odpornej na rozerwanie

4 półki, każda o udźwigu 20 kg

wejście z pasami mocującymi i zamkami 
błyskawicznymi
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DŁUŻSZY CZAS PRACY 
I WYDŁUŻONY OKRES 

EKSPLOATACJI AKUMULATORA

Odczytywanie danych akumulatora  
i konfigurowanie parametrów  
wydajnościowych poprzez Bluetooth® 
i aplikację Lidl Home

akumulatory i ładowarka 
kompatybilne z urządzeniami 

PARKSIDE 20 V TEAM 

nowa, wytrzymała wersja dzięki inteligentnej technologii  
akumulatorowej oraz zastosowaniu ogniw 21700

4 Ah

199,-
1 szt.

 

Akumulator  
litowo-jonowy 
Smart 20 V

kup teraz

8 Ah

349,-
1 szt.

kup teraz
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https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-akumulator-smart-paps-204-a1-20-v-4-ah-z-bluetooth/p100348976
https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-akumulator-smart-paps-208-a1-20-v-8-ah-z-bluetooth/p100348986


do bezprzewodowego piłowania do wys. 4 m

z zaworem zabezpieczającym przed 
nadciśnieniem i wyłącznikiem 
bezpieczeństwa w uchwycie

przechylana głowica umożliwia 
cięcie w trudno dostępnych 
miejscach

do gałęzi o grubości  
do 20 cm

rura teleskopowa  
wydłużana o 82 cm

OD SOBOTY,  
1.04 

Katalog Ogród 2023   l   7

kup teraz

maks.  
długość cięcia:  

ok. 16 cm

do przycinania drzew i krzewów, 
rozdrabniania ściętych roślin, 
a także do przycinania desek 
i majsterkowania

szybka wymiana łańcucha  
bez użycia narzędzi

NOWOŚĆ

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

prędkość łańcucha maks.: 5 m/s

dł. całkowita ok.: 2,7 m

dł. cięcia ok.: 20 cm

 

Akumulatorowa  
pilarka 20 V
• cichy, niskowibracyjny łańcuch
• antypoślizgowy uchwyt 
 z wyłącznikiem bezpieczeństwa

SUPERCENA

249,-
1 zestaw

Katalog Ogród 2023   l   7

Akumulatorowa  
podkrzesywarka 20 V

SUPERCENA

299,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-podkrzesywarka-pahe-20-li-c3-20-v-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100345007
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Silnik elektryczny
szer. 

koszenia 
32 cm

bez napędu
poj. kosza  

30 l

Dostępna 
od:  

24.04.2023

Cena  
349 zł

Silnik elektryczny 
(zasilany 

akumulatorem*)

szer.  
koszenia 

33 cm
bez napędu

poj. kosza  
32 l

Dostępna 
od:   

20.04.2023

Cena  
499 zł

Silnik elektryczny 
bezszczotkowy 

(zasilany 
akumulatorami*)

szer.  
koszenia  

43 cm
bez napędu

poj. kosza  
50 l

Dostępna 
od:  

01.04.2023

Cena  
599 zł

 Silnik benzynowy  
4-suwowy OHV

szer.  
koszenia  

41 cm
bez napędu

poj. kosza 
 40 l

Dostępna 
od:   

13.05.2023

Cena  
699 zł

Silnik  
elektryczny 

bezszczotkowy 
(zasilany 

akumulatorem)

szer.  
koszenia  

18 cm

napęd 
automatyczny

mulczowanie  
(bez  

zbiornika)

Dostępna 
od:   

13.05.2023

Cena  
1299 zł

Silnik  
elektryczny 

bezszczotkowy 
(zasilany 

akumulatorem)

szer.  
koszenia  

22 cm

napęd 
automatyczny

mulczowanie  
(bez  

zbiornika)

Dostępna 
od:   

13.05.2023

Cena  
1999 zł

Robot do koszenia 
trawy 20 V z aplikacją 
do sterowania

Robot do koszenia 
trawy 20 V

Kosiarka 
spalinowa  
1,8 kW

Akumulatorowa 
kosiarka 40 V

Akumulatorowa 
kosiarka 20

Elektryczna  
kosiarka  
1300 W

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ  KOSIARKĘ?

Wielkość trawnika. To od niej zależy, jak dużego  
i wydajnego urządzenia potrzebujemy. Niewielkie 
trawniki nie wymagają dużych, szerokich kosiarek. 
Mała zwrotna kosiarka elektryczna lub akumulatorowa 
w tym przypadku może być lepszym wyborem. Jednak 
wraz ze wzrostem powierzchni trawnika powinniśmy 
wybrac kosiarkę o większej szerokości koszenia i taką, 
która nie wymaga podłączenia do sieci. Zasięg 
urządzeń zasilanych prądem sieciowym ogranicza 
liczba rozmieszczonych w ogrodzie gniazd 
elektrycznych oraz długość kabla. W przypadku 
kosiarek akumulatorowych lub spalinowych jesteśmy 
zdecydowanie bardziej niezależni.  

Idealnym rozwiązaniem  dla osób zabieganych oraz dla 
tych, którzy nie lubią kosić trawy jest robot koszący. 
Bez względu na wielkość trawnika, robot sprawdzi się 
na każdym areale – wystarczy tylko dobrać odpowiedni 
model. Jest praktycznie bezoobsługowy, a ponadto nie 
ma problemów ze ściętą trawą. Roboty koszące 
podczas pracy ścinają małe kawałki trawy i rozsypują 
je na powierzchni trawnika, co działa jak naturalny 
nawóz. W efekcie nasz trawnik jest lepiej odżywiony  
i gęściej rośnie.

*akumulatory i ładowarka nie są zawarte w zestawie

KOSIARKI DO 1000 M2

KOSIARKI DO 500 M2

KOSIARKI DO 300 M2



AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

2 tryby koszenia: AUTO / ECO

centralna 7-stopniowa regulacja 
wysokości cięcia

szlifowany nóż ze stali specjalnej

funkcja szybkiego składania 
zapewnia oszczędność miejsca przy 
przechowywaniu

wkład do mulczowania do 
ponownego użycia skoszonej trawy 
jako nawozu

wys. cięcia: 25-75 mm

szer. cięcia: ok. 43 cm

poj. zbiornika: 50 l

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 
2900-3300 min-¹

Cena obowiązuje w sklepach stacjonarnych od soboty, 1.04.2023  
do wyczerpania zapasów, a w sklepie internetowym w dniach  
27.03-2.04.2023 lub do wyczerpania zapasów.

kup teraz

599,-
1 szt.

Akumulatorowa 
kosiarka 40 V
• innowacyjny silnik 
 bezszczotkowy o dużej 
 efektywności energetycznej
• do 30% dłuższy czas pracy  
 w porównaniu z tradycyjnymi 
 silnikami

OD SOBOTY,  
1.04 

do pracy konieczne jest zastosowanie 
2 akumulatorów (2 x 20 V, 4 Ah)
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https://www.lidl.pl/p/parkside-kosiarka-akumulatorowa-40-v-prma-40-li-b3-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100361285
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w zestawie:  
pas do przenoszenia,  
osłona na nóż,  
klucz z gniazdem 
sześciokątnym
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11 kątów cięcia: od -60° do 90°

znamionowa ilość obrotów: 2300 min-¹

dł. cięcia ok.: 410 mm

dł. całkowita ok.: 2,7 m

rura teleskopowa wydłużana o: 70 cm

Akumulatorowe  
teleskopowe 
nożyce 
do żywopłotu 20 V
• do bezprzewodowego 
 obcinania do wys. ok. 4 m

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

kup teraz

Jak prawidłowo
przyciąć żywopłot?

Najlepszym kształtem żywopłotu  
jest profil trapezowy - o szerokiej 
podstawie i wąskiej koronie. Boki 
przycinane pod kątem mają tę zaletę, 
że wystarczająca ilość promieni 
słonecznych dociera również  
do dolnych partii rośliny.
Żywopłot nigdy nie powinien być 
węższy u dołu niż u góry, 
w przeciwnym razie sam będzie 
rzucał na siebie cień.

SUPERCENA

299,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowe-teleskopowe-nozyce-do-zywoplotu-20-v-pthsa-20-li-c4-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100361413


wytrzymały łańcuch  
piły 10" z podziałką ⅜"  

 i 40 ogniwami napędowymi 
dla dobrej wydajności cięcia

automatyczny system 
smarowania łańcucha

OD SOBOTY,  
1.04 

IDEALNA PIELĘGNACJA OGRODU

IDEALNE PRZYCINANIE

dł. prowadnicy: 30,7 cm

maks. dł. cięcia: ok. 23 cm

prędkość łańcucha:  
maks. 6,5 m/s

szybki hamulec łańcucha 
< 0,15 s

poj. zbiornika na smar: 270 ml

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

w zestawie:  
osłona prowadnicy

Akumulatorowa  
piła łańcuchowa 20 V

SUPERCENA

349,-
1 zestaw

Katalog Ogród 2023   l   11
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łopatka do kwiatów, motyka,  
skrobak do fug, grabki,  
automatyczny flancownik,  
przyrząd do sadzenia, kultywator,  
wycinacz do chwastów
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69,90
1 zestaw

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

16,99
1 szt.

Narzędzia ogrodowe
• 8 wzorów

ze wskaźnikiem ciśnienia  
i zaworem bezpieczeństwa

⦁ łatwe zwiększanie ciśnienia do ok. 2,5 bara
⦁ płynna regulacja od mgiełki do pełnego strumienia
⦁ lanca i dysza z mosiądzu zabezpieczonego przed korozją

z 4 uchwytami do łatwego 
przenoszenia i opróżniania

stabilny dzięki pierścieniowi  
mocującemu

do pielęgnacji roślin i prac w ogrodzie

Worek ogrodowy  
na odpady 272 l
• ok. 77 x 67 cm (wys. x Ø)
• z wytrzymałego tworzywa  
 sztucznego, z jednostronnym 
  laminowaniem

21,99
1 szt.

kup teraz

kup teraz

kup teraz

https://www.lidl.pl/p/parkside-worek-na-odpady-ogrodowe-skladany-272-l/p100360362
https://www.lidl.pl/p/parkside-reczne-narzedzia-ogrodnicze-ze-stali-nierdzewnej-1-sztuka/p100361064
https://www.lidl.pl/p/parkside-opryskiwacz-cisnieniowy-5-l/p100343887


pojemnik  
o poj. 600 ml

Click
 System

system  
szybkozłączek  
(„Quick Connect“)

ergonomiczny uchwyt 
pistoletu z zabezpieczeniem 

przed dziećmi

z oszczędzającym prąd 
systemem Auto-Start/-Stop

Myjka ciśnieniowa 
1800 W

w zestawie:  
uchwyt pistoletu, lanca, dysza Vario, końcówka 
Turbo, igła do czyszczenia dysz, przyłącze, 
wkład z sitkiem, przewód wysokociśnieniowy 
o dł. 7 m, środek czyszczący (500 ml)

idealna do czyszczenia  
pojazdów, tarasów  
lub fasad

OD CZWARTKU,  
13.04 

 przepływ podczas pompowania: 
maks. 420 l/godz.

ciśnienie: maks. 13,5 MPa  
(135 barów)

ciśnienie robocze:  
maks. 9 MPa (90 barów)

SPRYTNY POMOCNIK  

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

SUPERCENA

399,-
1 zestaw
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kup teraz

https://www.lidl.pl/p/parkside-myjka-cisnieniowa-phd-135-e5-1800-w/p100362006
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Latem wody potrzebują nie tylko rośliny, ale również 
zwierzęta. Aby wykonać basen dla ptaków, weź glinianą 
podkładkę i wywierć na jej zewnętrznej krawędzi  
3 otwory. Kawałek sznurka potnij na trzy równe odcinki 
(1,50 m). Złóż sznurki na pół i przeciągnij je przez 
metalowy pierścień, aby powstała pętla. Ułatwi to 
zawieszanie i zdejmowanie poidła. Poidło możesz 
udekorować np. koralikami, które możesz przyczepić do 
sznurka na różnej wysokości. Na środku postaw kamień, 
który ułatwi ptakom wydostanie się z poidła.

BASEN  

DLA PTAKÓW? 

W 100% 
z tworzywa  
z recyklingu

PRACA W OGRODZIE  

Z WIDOKIEM NA PIĘKNO!

poj. ok
16,5  l

poj. ok
6,5  l

9,99
1 zestaw

Ø 30 cm

kup teraz

Ø 40 cm

14,99
1 zestaw

kup teraz

Doniczka na kwiaty
• 3 kolory

SPRAWDŹ
Zobacz, jakie  

świeże kwiaty  

czekają na Ciebie  

w tym tygodniu!

1 2 3

DIY

https://www.lidl.pl/c/kwiaty/a10009213
https://www.lidl.pl/p/parkside-doniczka-na-kwiaty-30-cm-6-5-l/p100360961
https://www.lidl.pl/p/parkside-doniczka-na-kwiaty-40-cm-16-5-l/p100360980


2 kółka i 2 uchwyty 
do wygodnego transportuW 100% 

z tworzywa  
z recyklingu

Lampa  
solarna LED
• w zestawie: szpikulec z 2 nasadkami 
 oraz akumulatorek Ni-MH
• 2 zestawy do wyboru

ok. 117 x 56 x 45 cm  
(szer. x wys. x gł.)

Skrzynia  
uniwersalna 270 l

* przy zakupie 3 kul solarnych LED ⌀ 15 cm lub ⌀ 20 cm, każda z nich 5 zł taniej. Akcja wyłącznie w sklepach stacjonarnych od czwartku, 13.04 do soboty, 15.04.2023 r.    
   lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.lidl.p

ciepłe białe światło lub 
automatyczna zmiana 
kolorów światła

łatwy montaż dzięki 
połączeniom zatrzaskowym

idealna na urządzenia 
ogrodowe, narzędzia lub 

akcesoria do nawadniania

• nastrojowe światło do 
ogrodu, na taras lub balkon

• automatyczne włączanie 
podczas zmierzchu BATERIE

W ZESTAWIE
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OD CZWARTKU,  
13.04 

Ø 15 cm

kup teraz

SUPERCENA

24,99
1 zestaw

kup teraz

SUPERCENA

149,-
1 szt.

Ø 20 cm

kup teraz

SUPERCENA

34,99
1 zestaw

akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych 
od czwartku, 13.04 do soboty, 15.04.2023 r. 

TANIEJ*5 zł
Przy zakupie 3 kul solarnych LED

każda z nich

https://www.lidl.pl/p/livarno-home-skrzynia-uniwersalna-prezero-270-l-antracytowy/p100346039
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lampa-solarna-led-kula-o-15-cm/p100358156
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lampa-solarna-led-kula-o-20-cm/p100358315


obustronny ogranicznik boczny zapewnia 
precyzyjne koszenie na obrzeżach

szlifowany nóż ze stali specjalnej
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KOSZENIE I PIELĘGNACJA

SERIA AKUMULATOROWA

Akumulatorowa kosiarka  
20 V
• centralna 5-stopniowa regulacja  
 wysokości cięcia

kup teraz

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

wkład do mulczowania do ponownego 
użycia skoszonej trawy jako nawozu

szer. cięcia: 33 cm

wys. cięcia: 25–65 mm

poj. zbiornika: ok. 32 l

SUPERCENA

499,-
1 szt.

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-kosiarka-do-trawy-20-v-prma-20-li-a1-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100345038


OD CZWARTKU,  
20.04 

do zamiatania 
utwardzonych 
powierzchni na 
zewnątrz takich 
jak drogi, tarasy, 
podwórka i wjazdy

do zamiatania na 
sucho i mokro

łatwe manewrowanie 
dzięki lekkobieżnym 
kółkom i rolce 360°

Akumulatorowa 
zamiatarka 20 V
• wydajność: 1800 m²/h
• szer. zamiatania: 68 cm
• poj. zbiornika: 24 l

kup teraz

599,-
1 szt.

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

KOMPATYBILNE  
Z URZĄDZENIAMI

Z SERII „X 20 V TEAM”
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NOWOŚĆ

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-zamiatarka-20-v-pakm-20-li-a1-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100361343
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AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

nóż ze specjalnej stali szlifowanej laserowo 
z aluminiową szyną prowadzącą i osłoną 

przed uderzeniem z metalu

wyłącznik bezpieczeństwa 
do obsługi 2 rękami z szybkim 
zatrzymywaniem noża

w zestawie: osłona ostrza

ZALETY URZĄDZEŃ 
AKUMULATOROWYCH
• lekkie i ciche
• przyjazne dla środowiska
• komfort i swoboda
• długa żywotność baterii

Akumulatorowe 
nożyce do 
żywopłotu 20 V

ilość skoków na biegu jałowym: 
2600 min-¹

prędkość obrotowa na biegu 
jałowym: 1300 min-¹

dł. cięcia: ok. 51,6 cm

Ø gałęzi: maks. 16 mm

kup teraz

SUPERCENA

199,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-phsa-20-li-b2-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100345539


w zestawie:  
wąż przyłączeniowy (2,2 m) 
z prowadnicą węża 
i szybkozłączką, uchwyt ścienny, 
klips do mocowania

OD CZWARTKU,  
20.04 

system Parkside Click:  
pasuje do standardowych 

systemów węży299,-
1 zestaw

Akumulatorowa pompa do 
zbiornika na deszczówkę 20 V
• wydajność: 2000 l/h
• maks. wysokość tłoczenia: 20 m
• maks. głębokość zanurzenia: 1,8 m
• timer nawadniania: 5 min/10 min/15 min

teleskopowy 
trzonek z płynną 
regulacją  
długości  
o ok. 23 cm

rozkładany  
pałąk ochronny  

dla roślin

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

AKUMULATORA
BRAK

W ZESTAWIE

Click
 System

kup teraz

łatwa  
wymiana  
szpuli  
bez użycia 
narzędzi

Akumulatorowa  
podkaszarka do trawy  
20 V
• Ø cięcia: 25 cm
• obracana głowica kosząca  
 (0° i 180°) i 5-krotna regulacja  
 kąta cięcia
•  w zestawie: 2 szpule z żyłką  
 (1 x zamontowana, 1 x zapasowa)

kompaktowa, wydajna pompa 
z automatycznym wyłączaniem 
przy wysokości wody ok. 25 mm

do czystej i nieznacznie 
zabrudzonej wody (cząstki brudu 
do wielkości 0,25 mm)

kup teraz
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NOWOŚĆ

SUPERCENA

169,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-podkaszarka-20v-prta-20-li-c3-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100361403
https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-pompa-do-deszczowki-20v-prpa-20-li-a1-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100361368


Wielka radość dla małych 

  OGRODNIKÓW
POZWÓL DZIECIOM ODKRYĆ  

PASJĘ DO OGRODNICTWA

Zabawkowe  
akcesoria ogrodowe
• 5 wzorów

24,99
1 szt.

3+

idealne  
dla małych  
ogrodników
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stabilna drewniana konstrukcja

zamykana daszkiem

miejsce do zabawy w lodziarnię 
z otworami na lody z piasku

narożniki z tworzywa sztucznego 
gwarantują bezpieczną zabawę

przepuszczająca wodę plandeka 
podłogowa chroniąca przed 
korzeniami

Drewniana kuchnia 
ogrodowa
• ok. 77 x 95 x 32 cm   
 (szer. x wys. x gł.)

bogaty zestaw  
akcesoriów – m.in.:  
4 doniczki,  
3 haczyki,  
3 narzędzia 
ogrodowe

stabilna drewniana 
konstrukcja
idealna do ogrodu, 
na balkon lub taras

OD SOBOTY,  
22.04 

kup teraz
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SUPERCENA

299,-
1 zestaw

1+

Piaskownica  
z daszkiem
• ok. 118 x 118 x 118 cm  
 (szer. x wys. x gł.)

kup teraz

SUPERCENA

299,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/playtive-drewniana-kuchnia-ogrodowa/p100343869
https://www.lidl.pl/p/playtive-piaskownica-z-daszkiem/p100343946
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maks.

50 
kg

maks.

45 
kg

4 koła  
z masywnymi  
oponami

regulowana wysokość  
kierownicy: 47,5-58,5 cm

kosz do koszykówki

dla dzieci o wzroście 
ok. 85-115 cm

8 komór powietrznych  
z zaworami zwrotnymi

idealny do zabawy w ogrodzie

stabilny i wytrzymały

Dmuchany zamek 
z koszem do koszykówki
• ok. 160 x 180 x 160 cm (szer. x wys. x gł.)
• w zestawie: piłka, 4 nadmuchiwane obręcze,  
 8 śledzi do przymocowania
• 2 wzory

299,-
1 szt. 3+

ZAMIEŃ OGRÓD  

W ODLOTOWY PLAC ZABAW!

kup teraz

399,-
1 zestaw

Gokart dla dzieci
• ok. 82 x 48 x 58,5 cm  
 (dł. x szer. x wys.)
• możliwość jazdy do przodu i do tyłu

2+

kup teraz

https://www.lidl.pl/p/playtive-dmuchany-zamek-z-koszem-do-koszykowki/p100347985
https://www.lidl.pl/p/playtive-gokart-dla-dzieci-plynnie-regulowana-kierownica/p100360603


Huśtawka bocianie  
gniazdo Ø 113 cm

Huśtawka prostokątna 
167 x 71 cm

4 koła  
z masywnymi  
oponami

regulowana wysokość  
kierownicy: 47,5-58,5 cm

świetna zabawa na 
huśtawce dla małych 
i dużych

wspiera motorykę 
i zmysł równowagi

regulacja wysokości:  
ok. 105-180 cm

wyściełana rama stalowa 
z materiałem odpornym na 
warunki atmosferyczne

wysoka jakość 
użytych 
materiałów 
zapewnia 
bezpieczne 
i długie 
użytkowanie

4 liny z oczkami do regulacji 
i 2 stalowe pierścienie do 
mocowania

3+
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3+kup teraz

kup teraz

OD SOBOTY,  
22.04 

SUPERCENA

159,-
1 zestaw

SUPERCENA

219,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/playtive-hustawka-bocianie-gniazdo-o-113-cm/p100347089
https://www.lidl.pl/p/playtive-hustawka-prostokatna/p100347342
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Pompa zanurzeniowa 
400 W
• w zestawie: linka nylonowa o dł. 8 m
• dł. wodoodpornego przewodu  
 sieciowego: 10 m

199,-
1 zestaw

maks. wysokość tłoczenia: 6 m

maks. głębokość zanurzenia: 7 m

maks. wydajność: 9000 l/h

Opalarka i wypalarka  
do chwastów 2 w 1,  
2000 W
• w zestawie: 5 wymiennych dysz o różnym 
 zastosowaniu, trzonek przedłużający 
 z uchwytem
• 3 stopnie nagrzewania: 100/350/650°C

 

do wypompowywania i przepompowywania 
zbiorników na deszczówkę, stawów ogrodowych,  
wody gruntowej z wykopów budowlanych lub piwnic

do czystej i brudnej wody zawierającej cząstki  
o Ø do 30 mm

119,-
1 zestaw

ekologiczne urządzenie 
do niszczenia chwastów 

– bez szkodliwych 
chemikaliów

jako opalarka do usuwania 
farb i lakierów lub 
zgrzewania folii

jako urządzenie 
do rozpalania grilla

kup teraz

https://www.lidl.pl/p/parkside-opalarka-i-wypalarka-do-chwastow-2-w-1-plhlg-2000-c2-2000-w/p100345271


nóż  
do cięcia trawy 

o szerokości  
8 cm

nóż do cięcia krzewów  
o szer. cięcia 12 cm  

i maks. grubości  
gałęzi 8 mm

2-w-1 TRAWY
I KRZEWY

DLA PERFEKCYJNEGO CIĘCIA

IDEALNE NARZĘDZIE

 

uchwyt obracany o 180° zapewnia 
ergonomiczną pracę

łatwa wymiana noży dzięki  
mechanizmowi zatrzaskowemu

OD PONIEDZIAŁKU,  
24.04
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Akumulatorowe 
nożyce do trawy 
i krzewów 2 w 1
• w zestawie: akumulator  
 litowo-jonowy 4 V, 2 Ah,  
 przewód USB-C  
 do ładowania

kup teraz

SUPERCENA

99,-
1 szt..

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowe-nozyce-do-trawy-i-krzewow-pgsa-4-a2-4-v/p100345965
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lekkobieżne kółka  
z profilem  
nieniszczącym  
trawników

możliwość  
składania pozwala  
na zaoszczędzenie  

miejsca

SUPERCENA

349,-
1 szt..

3-stopniowa regulacja 
wysokości cięcia:  
ok. 20/40/60 mm

silnik Turbo-Power o mocy  
1300 W i wysokiej 
skuteczności

szer. cięcia ok. 32 cm

poj. zbiornika ok. 30 l

Elektryczna kosiarka 
do trawy 1300 W

kup teraz

Nie wyrzucaj skoszonej trawy!
Dodając ją do kompostu, 
otrzymasz własny ekologiczny 
materiał do użyźniania gleby.

https://www.lidl.pl/p/parkside-elektryczna-kosiarka-do-trawy-prm-1300-a1-silnik-turbo-power-1300-w/p100344659


Ministawy są absolutną atrakcją małych ogrodów, 
tarasów i balkonów. Aby przygotować ministaw, 
cynkowaną wannę wypełnij żwirowymi kamyczkami. 
Następnie na brzegu wanny przygotuj niewielką rabatę. 
Do tego celu wykorzystaj małą przegrodę. Wydzielony 
obszar wypełnij ziemią do stawów, a w kratowych 
doniczkach zasadź wodne rośliny, które następnie 
wykorzystasz na rabacie przy brzegu stawu. 

W kolejnym kroku napełnij wannę wodą, uważając, aby 
ziemia nie przedostała się przez przegrodę. Zapobiegaj 
wysychaniu roślin, regularnie uzupełniając odparowaną 
wodę. W głębszej części ministawu posadź lilie wodne.

MINISTAW  

– MAŁA OAZA RELAKSU
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PRACA W OGRODZIE  

Z WIDOKIEM NA PIĘKNO!

maks.

12 
kg

maks.

10 
kg maks.

8 
kg

Skrzynka  
na kwiaty
• 3 kolory

wzmocnione  
obrzeże

OD PONIEDZIAŁKU,  
24.04

DIY

40 cm

SUPERCENA

7,99
1 szt.

60 cm

SUPERCENA

9,99
1 szt.

80 cm

SUPERCENA

14,99
1 szt.



Z CHARAKTEREM
WYSTARCZY DOBRY POMYSŁ, 

A TWÓJ OGRÓD ZYSKA NOWE OBLICZE!
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Działanie na/ 
ochrona przed

Narażone gatunki upraw Przydatne gatunki roślin

Mszyce Sałata i kapusta Trybula

Mszyce Róże Lawenda i szałwia

Mszyce Fasola Cząber

Śmietka kapuściana Kapusta Seler liściasty, szałwia, rozmaryn, 
tymianek

Nicienie Ziemniaki, kapusta, pomidory, truskawki Aksamitka

Bakterie i grzyby Czosnek i por Truskawki i róże

Pleśń Pomidory, ogórki, kapusta Bazylia

Rdza wejmutkowo-
porzeczkowa`

Porzeczka i porzeczko-agrest Piołun

Monilia Drzewa wiśniowe i brzoskwiniowe Chrzan

TWÓJ OGRÓD – TAK
WYJĄTKOWY, JAK TY
Jakimi kolorami chciałbyś otoczyć się  
w ogrodzie? Przy wyborze kwiatów kieruj 
się swoim gustem. Czy są to odcienie 
niebieskiego czy fioletowego? Czy raczej 
czerwonego lub różowego? A może 
słonecznej żółci? Lubisz zapachy czy po 
prostu soczystą zieleń? Naturalny chaos 
czy angielski trawnik? Cieszą Cię prace 
ogrodowe, czy wolisz, aby 
przyroda rządziła się własnymi prawami?

Wszystkie te kryteria pomogą Ci poczuć 
się w pełni komfortowo w swoim ogrodzie. 
A ostatecznie tylko to się liczy. Podczas siewu zwracaj uwagę 

na prawidłowe dobieranie par. 
Pomocna jest mieszana 
kultura i plan płodozmianu. 

4-LETNI PLAN NA RABATĘ WARZYWNĄ

Przestrzeń

DO OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

IDEALNIE  

DOBRANA PARA

Czerwień to kolor ognia, miłości 
i pasji. Pomarańczowy oznacza 
optymizm i radość życia. Żółty 
symbolizuje światło, optymizm 
i radość, łagodzi niepokój i depresję.  
I nie bez powodu nazywany jest 
„nasyconą żółcią”. Żółte kwiaty po 
prostu pobudzają apetyt, dzięki 
czemu będą idealną ozdobą potraw.

ZE STYLEM  

I CHARYZMĄ



Z CHARAKTEREM

OD PONIEDZIAŁKU,  
24.04
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4-LETNI PLAN NA RABATĘ WARZYWNĄ
PRAWIDŁOWY PŁODOZMIAN

1 ROK

4 ROK

2 ROK

3 ROK

uprawa 
trwała

truskawka

truskawka

truskawki

groszek

roszponka

koper 
włoski

szpinak
kalarepa

buraki

czosnek

rukola

ziemniaki

szpinak

ko
pe

re
k

kukurydza

warzywa o dużych 
wymaganiach 
pokarmowych

uprawy 
towarzyszące

warzywa o średnich  
wymaganiach pokarmowych  

warzywa  
o małych 

wymaganiach 
pokarmowych

zielony
nawóz

Aby zbiory w Twoim ogrodzie były udane,  
warto przyjrzeć się temu, które rośliny na rabacie 
pozytywnie wpływają na siebie w dłuższej  
perspektywie czasu. Inaczej jest w przypadku uprawy 
mieszanej, w której  chodzi o zysk sąsiednich roślin.

 
Plan sadzenia z określeniem tzw. płodozmianu na okres 
4 lat ułatwia uprawę i dostosowuje ją do potrzeb 
poszczególnych roślin.

CO TO JEST 

PŁODOZMIAN?



INSPIRACJE I POMYSŁY  

DLA TWOJEGO WIOSENNEGO OGRODU

ZRÓB TO SAM!

Potrzebujesz:
ocet, proszek do pieczenia, wodę 
destylowaną, ziemię z Twojego 
ogrodu i 2 miseczki

SZYBKI TEST GLEBY
Jedne rośliny lepiej rosną w ziemi kwaśnej inne 
wolą podłoże o pH obojętnym lub bardziej 
zasadowym. Możesz sam łatwo przetestować 
glebę w swoim ogrodzie i sprawdzić jej odczyn.

Nie wyrzucaj fusów  
po kawie! 

Wysuszone fusy z mielonej 
kawy wykorzystaj jako nawóz 
do gleby. Możesz podsypać 
nimi rośliny w ogrodzie lub 
wymieszać z ziemią roślin 
doniczkowych. Najlepiej 
robić to przed podlewaniem. 
Taki zabieg lekko zakwasi 
ziemię, a także wzbogaci ją 
o azot, potas i magnez.

OGRODOWY 
RECYKLING
Drugie życie dla 
ogrodowych odpadków? 
Tak! Jeśli lubisz 
majsterkować, możesz 
stworzyć np. ekologiczną 
podpórkę dla kwiatów.  
Jest nie tylko naturalna 
i pięknie wkomponowuje 
się w ogrodowy krajobraz, 
ale poza odrobiną czasu 
nic nie kosztuje!

1

2

3

Do drugiej miseczki wlej ocet.

W jednej miseczce wymieszaj 
proszek do pieczenia z wodą 
destylowaną.

Do każdej z miseczek dodaj 
po łyżeczce ziemi.

Odczyn kwaśny da o sobie znać przez 
reakcję chemiczną w miseczce z octem. 
Gleba zasadowa ujawni się poprzez 
wyraźne bąbelki w miseczce z sodą.  
Jeśli nie zauważymy żadnej reakcji, 
oznacza to, że mamy glebę neutralną.

!
1

2

3
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Ab Montag
XX.XX. bis XX.XX.

Ogrodowa girlanda 
świetlna LED XXL
• 15 białych lub kolorowych 
  lampionów z tkaniny  
 z energooszczędnymi diodami LED
• 2 zestawy do wyboru  

79,90
1 zestaw

czas świecenia: do 8 godz.

automatyczne włączanie przy 
zapadającym zmierzchu

Solarna girlanda 
świetlna LED
• 10 białych lub kolorowych  
 żarówek z 50 energooszczędnymi 
 diodami LED
• z wymiennymi akumulatorkami 
 Ni-MH
• 2 zestawy do wyboru

W TWOIM OGRODZIE

MAGICZNY WIECZÓR 

Ø lampionu:  
ok. 15 cm

6-godz. timer

do stosowania 
na zewnątrz  
przy odpowiednim  
zabezpieczeniu  
wtyczki

OD CZWARTKU,  
27.04 
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SUPERCENA

39,99
1 zestaw
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Przygotuj się na 

  MAJÓWKĘ!
SEZON GRILLOWY 

CZAS ZACZĄĆ!
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JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO SEZONU GRILLOWEGO?

Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, na które powinieneś 
zwrócić uwagę przy zakupie nowego grilla. Jaki grill będzie 
dla Ciebie odpowiedni? Przed zakupem zastanów się,  
którą metodę grillowania preferujesz, jak często  
to robisz i ile wysiłku chciałbyś włożyć w tę czynność.  
Ma być to klasyczny grill na węgiel drzewny czy  
też nieco wygodniejszy grill gazowy?

CIESZ SIĘ CZASEM NA 

ŚWIEŻYM POWIETRZU



18 ELEMENTÓW ZE STALI SZLACHETNEJ
w zestawie:  
łopatka z ząbkowaną krawędzią, szczypce,  widelec 
do mięsa, nóż grillowy, pędzelek z silikonowym włosiem,  
4 szpikulce ze ściągaczką, 8 szpikulców na kolby 
kukurydzy, szczotka do czyszczenia ze skrobaczką 
i włosiem z drutu

129,-
1 zestaw

Zestaw akcesoriów  
do grillowania w walizce

kup teraz

ZAPALONY ZWOLENNIK GRILLA NA WĘGIEL

Charakterystyczny wędzony smak to główny 
argument przemawiający za grillem na węgiel 
drzewny. Jest kilka rzeczy, na które 
zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę.

Płyta dolna nie powinna być zbyt cienka, 
w przeciwnym razie grill nie będzie stabilny 
i przewróci się przy najmniejszym podmuchu 
wiatru. Dobrze, aby taki grill posiadał osłonę 
chroniącą przed wiatrem. Bezsprzecznym 
plusem takiego grilla jest jego mobilność i 
niewielkie gabaryty ułatwiające 
przechowywanie.

KRÓL W OGRODZIE

Dla tych, którzy często grillują odpowiednim 
wyborem będzie grill gazowy. Wyrafinowana 
technologia, przemyślana konstrukcja i wiele 
praktycznych dodatków czynią z grilla gazowego 
„kuchnię na świeżym powietrzu”.

Zwróć uwagę na półkę, schowek oraz kółka - dzięki 
tym szczegółom będziesz mógł przystosować go 
do swoich potrzeb i intensywnie korzystać z grilla. 
Nakład związany z konserwacją jest nieco większy 
(zawory i przewody muszą być regularnie 
sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa), ale gaz 
jest zdecydowanie ekologicznym paliwem.

JAKIM TYPEM MISTRZA 

GRILLA JESTEŚ?
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OD CZWARTKU,  
27.04 

 
• 5-stopniowa regulacja wysokości rusztu

• 2 kółka oraz wygodny uchwyt do transportu

• emaliowana, ognioodporna wanienka z osłoną 
chroniącą przed wiatrem

• pojemnik na węgiel ok. 1 kg

• z chromowanym rusztem

159,-
1 zestaw

Grill na kółkach
• ok. 84 x 86 x 45 cm  
 (szer. x wys. x gł.)
• powierzchnia do grillowania  
 ok. 48,5 x 28,5 cm (szer. x gł.)

kup teraz

https://www.lidl.pl/p/grillmeister-sztucce-do-grillowania-w-walizce-18-el/p100344617
https://www.lidl.pl/p/grillmeister-grill-na-kolkach-ggw-84-b1/p100362359
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• wyjatkowo mocny 
 i wydajny palnik  
 ze stali  
 szlachetnej  
 (4,5 kW) 

• 2 palniki ze stali  
 szlachetnej (2 x 3,3 kW),  
 boczne pole do przyrządzania 
 potraw z 1 palnikiem ze stali  
 szlachetnej (3,3 kW)

• duża powierzchnia do grillowania 
 63,5 x 42 cm

Grill gazowy 3 + 1
• ok. 133 x 116 x 57 cm  
 (szer. x wys. x gł.)

Grille 

LUKSUSOWA KUCHNIA 

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DLA 

MIŁOŚNIKÓW BARBECUE

 GAZOWE kup teraz

SUPERCENA

1199,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/grillmeister-grill-gazowy-3-palniki-1-14-4-kw/p100345731


• 2 wyjatkowo mocne   
 i wydajne palniki ze stali szlachetnej 
 (2x 4,5 kW) 

• 2 palniki ze stali szlachetnej (2 x 3,2 kW) 

• 1 wyjątkowo silny palnik ceramiczny 
 dla ekstremalnie wysokich temperatur 
 do 800°C (4,3 kW)

• duża powierzchnia do grillowania:  
 70 x 42 cm

• wyjmowana część rusztu umożliwia  
 położenie kamienia do pizzy, patelni   
 lub woka

 

NASZE GRILLE
POSIADAJĄ

• ruszt do utrzymywania  
ciepła lub do przyrządzania 
potraw w niskiej temp.

• wąż podłączeniowy do butli gazowej  
z reduktorem ciśnienia

• dwuścienna pokrywa ze stali szlachetnej  
ze zintegrowanym termometrem

• boczna półka i 3 haczyki na akcesoria

• zintegrowany otwieracz do butelek

• 4 kółka ułatwiające transport, w tym 
2 z blokadą
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OD CZWARTKU,  
27.04 

Grill gazowy 4 + 1
• ok. 140 x 116 x 57 cm  
 (szer. x wys. x gł.)

SUPERCENA

1399,-
1 zestaw
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PODLEWANIE

PROSTE I WYGODNE

płynna lub 6-stopniowa 
regulacja – od silnego 
strumienia po lekką 
mgiełkę

Click
 System

system Parkside Click:  
pasuje do standardowych 

systemów węży

Wąż ogrodowy  
20 m z akcesoriami
• w zestawie:  
 płynnie regulowana  
 końcówka zraszacza,  
 szybkozłącze i złączka  
 zamykająca dopływ wody,  
 podłączenie do kranów  
 dla przyłączy z gwintem  
 26,44 mm (G ¾”)

kup teraz

kup teraz

Zraszacz  
wielofunkcyjny  
lub zraszacz  
pistoletowy
• maks. ciśnienie robocze:  
 4 barów
• pasuje do standardowych  
 systemów węży 

24,99
1 szt.

SUPERCENA

49,99
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-zraszacz-wielofunkcyjny-lub-zraszacz-pistoletowy-z-regulacja-przeplywu-wody/p100360819
https://www.lidl.pl/p/parkside-waz-ogrodowy-20-m-o-13-mm-6-bar-w-zestawie-ze-zlaczkami-i-zraszaczem/p100346750


OD SOBOTY,  
13.05 

stabilna ramowa 
konstrukcja stalowa 
z powłoką antykorozyjną 
i profilowanymi kółkami

końcówka do płynnej 
regulacji, od silnego 
strumienia po lekką  
mgiełkę

Elastyczny wąż  
ogrodowy 30 m
• w zestawie: 2 złączki wtykowe, element  
 redukcyjny, torba do przechowywania
• 2 koloryZraszacz  

wielofunkcyjny  
lub zraszacz  
pistoletowy
• maks. ciśnienie robocze:  
 4 barów
• pasuje do standardowych  
 systemów węży 

rozciąga się pod ciśnieniem 
od 10 do 30 m

ciśnienie: 6 barów

Wózek  
na wąż ogrodowy
• do węży o długości do 30 m 
  przy Ø 13 mm (½“)
• w zestawie: złączka do kranu  
 z wodą, dwudrożne przyłącze 
  węża ze złączką

1 szt.

kup teraz

kup teraz
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SUPERCENA

89,90
1 zestaw

SUPERCENA

119,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-waz-elastyczny-ogrodowy-z-pistoletem-zraszajacym-do-30-m/p100360713
https://www.lidl.pl/p/parkside-wozek-na-waz-ogrodowy/p100345075
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ZALETY KOSIARKI 
BENZYNOWEJ
• bezprzewodowa
• nieograniczony zakres działania
• mocniejszy silnik

szer. cięcia: 41 cm

poj. zbiornika: 40 l

moc silnika: 1,8 kW (2,45 KM)  
przy 2850 obr./min

poj. silnika: 132 cm³

teleskopowy trzonek 
z płynną regulacją  
długości o ok. 29 cm

głowica tnąca 
przechylana 

w 6 pozycjach dla 
o ptymalnego komfortu 

koszenia

rozkładany  
pałąk ochronny  

dla roślin

Kosiarka spalinowa  
1,8 kW
• 4-suwowy silnik benzynowy OHV
• w zestawie: klucz do świec  
 zapłonowych, zestaw  
 do mulczowania, wkrętak
• łatwe uruchamianie zapewnia  
 primer i bezobsługowy zapłon  
 elektroniczny
• 3-stopniowa regulacja wysokości 
 cięcia (25-65 mm)
• przyjazna dla środowiska:  
 efektywny system tłumienia dźwięku  
 i mniejsza emisja spalin

1 zestaw

kup teraz

Elektryczna  
podkaszarka 550 W
• dł. przewodu sieciowego: 10 m
• w zestawie: 2 szpule wymieniane  
 bez użycia narzędzia  
 (1 x zamontowana, 1 x zapasowa)

kup teraz

SUPERCENA

149,-
1 zestaw

SUPERCENA

699,-
1 zestaw

https://www.lidl.pl/p/parkside-kosiarka-spalinowa-pbm-132-b1-132-cm/p100345468
https://www.lidl.pl/p/parkside-podkaszarka-elektryczna-prt-550-a5-550-w/p100345460


Robot do koszenia  
trawy 20 V 
• do powierzchni trawnika do 500 m²
• automatyczny powrót do stacji ładowania
• z czujnikiem deszczu i wyświetlaczem LCD
• w zestawie: akumulator litowo-jonowy  
 20 V (2 Ah), 6 igieł mocujących, przewód  
 ograniczający o dł. 130 m,  200 haczyków 
  mocujących

czas pracy po pełnym 
naładowaniu: 45 min

szer. cięcia: 18 cm

regulacja wysokości cięcia:  
25-60 mm

maks. liczba obrotów:  
2900 min-¹

czas ładowania (2 Ah):  
60 min

czas pracy po pełnym naładowaniu: 70 min

szer. cięcia: 22 cm

regulacja wysokości cięcia: 25-60 mm

maks. liczba obrotów: 3100 min-¹

czas ładowania (4 Ah): 60 min

Robot do koszenia  
trawy 20 V z aplikacją  
do sterowania *

• do powierzchni trawnika do 1000 m²
• automatyczny powrót do stacji ładowania
• z czujnikiem deszczu i wyświetlaczem LCD
• w zestawie: akumulator litowo-jonowy  
 20 V (4 Ah), 6 igieł mocujących,  
 przewód ograniczający o dł. 200 m,  
 350 haczyków mocujących

silnik bezszczotkowy o dużej 
efektywności energetycznej 

zapewnia 30% dłuższy czas pracy 
w porównaniu z tradycyjnymi 

silnikami

3 tryby: cały ogrodzony obszar,  
do 5 zdefiniowanych stref  

lub koszenie punktowe

ZALETY  
NASZYCH ROBOTÓW

aplikacja Lidl Home  
do sterowania funkcjami  
(przez W-LAN lub Bluetooth®)

AKUMULATOR
W ZESTAWIE

AKUMULATOR
W ZESTAWIE

z akumulatorem  
20 V, 4 Ah

z akumulatorem  
20 V, 2 Ah

OD SOBOTY,  
13.05 

*Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na obsluga-klienta.lidl.pl 
w czasie obowiązywania promocji.
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kup teraz

SUPERCENA

1299,-
1 zestaw

kup teraz

SUPERCENA

1999,-
1 zestaw

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

https://www.lidl.pl/p/parkside-robot-do-koszenia-trawy-20-v-z-aplikacja-do-sterowania/p100325200
https://www.lidl.pl/p/parkside-robot-do-koszenia-trawy-20-v-pmra-20-li-a1-do-500-m/p100321295


zł-8
Rabat

przy jednorazowych
zakupach za min. 500zł

Odpowiednia wartość Rabatu zostanie naliczona automatycznie w podsumowaniu koszyka. 
Wielokrotność minimalnej wartości zamówienia w ramach jednej transakcji nie uprawnia 

do otrzymania dodatkowego Rabatu. Akcja trwa od 13.03 do 09.04.2023 r. 
Szczegóły Akcji w regulaminie na https://www.lidl.pl/

zł-3
Rabat

przy jednorazowych
zakupach za min. 300zł

Online.

Zawsze.

lidl.pl



Poznaj artykuły do ogrodu 
dostępne w sklepie 
internetowym!
Sprawdź atrakcyjne promocje na Lidl.pl!
Szeroki wybór kategorii, modeli i wzorów.
Wszystko online!

Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl.pl
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Myjka ciśnieniowa 
3000 W
• wydajność: maks. 600 l/h
• wydajna pompa wysokociśnieniowa 
  o długiej żywotności i wysokiej 
 odporności na korozję
• do 30% wyższe ciśnienie robocze 
 i do 20% wyższe natężenie  
 przepływu (w porównaniu z myjką 
 ciśnieniową Parkside 2400 W)
• system automatycznego  
 uruchamiania i zatrzymywania  
 oszczędzający energię

POMOCNICY  

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Wiosenne 

  PORZĄDKI

bogaty zestaw  
akcesoriów

Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl.pl

1299,-
1 zestaw

kup teraz

KLIKNIJ, WEJDŹ DO SKLEPU I KUP ONLINE! lidl.pl42   l   Katalog Ogród 2023

https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-myjka-cisnieniowa-phdp-180-b2-3000-w/p100345320
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Wiosenne 

  PORZĄDKI

bogaty  
zestaw  

akcesoriów

ergonomiczny uchwyt  
pistoletu ze wskaźnikiem  
ciśnienia i zabezpieczeniem  
przed dziećmi

wąż wysokociśnieniowy 
Anti-Twist o długości 10 m

Zamiatarka ręczna
• wysoka skuteczność czyszczenia  
 dzięki wirującemu systemowi  
 z 2 szczotkami talerzowymi  
 i 1 szczotką walcową
• szer. zamiatania: 65 cm

do zamiatania  
na sucho  
i mokro

cicha  
i ekologiczna

Szczotka  
powierzchniowa
• Ø głowicy: ok. 28 cm
• do efektywnego i bezbryzgowego 
 czyszczenia powierzchni  
 zewnętrznych
• bezstopniowo regulowane  
 ciśnienie wody
• do łatwego stosowania nawet   
 na powierzchniach pionowych
• w zestawie adaptery do  
 myjek wysokociśnieniowych 
 innych popularnych marek

Myjka ciśnieniowa  
2400 W
• wydajność: maks. 500 l/h
• doskonała mobilność dzięki  
 lekkiej budowie, dużym  
 kółkom i rozsuwanemu  
  uchwytowi
• prosta wymiana dysz   
 czyszczących poprzez system  
 przyłączy Quick-Connect

kup teraz

369,-
1 zestaw

139,-
1 zestaw

kup teraz

749,-
1 zestaw

kup teraz
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https://www.lidl.pl/p/parkside-szczotka-powierzchniowa-pfr-28-b3/p100360000
https://www.lidl.pl/p/parkside-myjka-cisnieniowa-phd-170-b2-2400-w-170-bar/p100343658
https://www.lidl.pl/p/parkside-zamiatarka-reczna-pkm-24-a1/p100345061


459,-
1 zestaw

Elektryczny wertykulator  
i aerator 2 w 1, 1500 W
• urządzenie 2 w 1 z 2 wymiennymi  
 walcami roboczymi
• liczba obrotów noży: 3600 min-¹
• poj. zbiornika: ok. 50 l

Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl.pl

2-w-1
1 walec aeratora  

z 44 giętkimi  
szponami 

stalówkowymi 
do zwalczania mchu 
i sfilcowanej trawy

1 walec wertykulatora 
z 10 podwójnymi nożami 

ze stali szlachetnej 
do regeneracyjnej 

pielęgnacji  
trawników

kup teraz
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https://www.lidl.pl/p/parkside-elektryczny-wertykulator-i-aerator-2w1-plv-1500-c2-1500-w/p100343650


549,-
1 zestaw

Kultywator ogrodowy, 
glebogryzarka 1400 W
• do wygodnej wertykulacji gleby  
 bez obciążania kręgosłupa
• samoczynne zagłębianie w gruncie  
 na głębokość do 20 cm
• szer. robocza: ok. 29 cm / 40 cm
• dł. przewodu zasilającego: 10 m

6 lekkobieżnych,  
specjalnie hartowanych  

łopatekkup teraz
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https://www.lidl.pl/p/parkside-kultywator-ogrodowy-glebogryzarka-pgk-1400-b2-1400-w/p100343595


Słoneczny relaks 

  NA TARASIE
MAMY DLA CIEBIE  

NAJLEPSZE MIEJSCA

ZALETY  
NASZYCH MEBLI  

ALUMINIOWYCH:

399,-
1 szt.

Leżak aluminiowy  
składany Houston
• ok. 58 x 110 x 80 cm
• 7 regulowanych pozycji  
 siedzenia i leżenia

z oparciem  
regulowanym  
w 7 pozycjach

Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl.pl

kup teraz

od 499,-
1 szt.

Zestaw 2 składanych  
krzeseł aluminiowych  
Houston
• ok. 58 x 110 x 67 cm

kup teraz
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-skladany-houston-srebrny-szary/p100359263
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-zestaw-2-skladanych-krzesel-aluminiowych-houston-czarny-antracyt/p100359226
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-zestaw-2-skladanych-krzesel-aluminiowych-houston-srebrny-szary/p100342093


Słoneczny relaks 

  NA TARASIE
trwałe i odporne na korozję

łatwe do czyszczenia

z lekkiego aluminium powlekanego 
proszkowo

odporne na działanie czynników 
atmosferycznych  

i promieniowanie UV

ZALETY  
NASZYCH MEBLI  

ALUMINIOWYCH:
Aluminiowy leżak  
ogrodowy Houston  
z daszkiem 
przeciwsłonecznym
• ok. 193 x 67 x 32 cm
• 5-pozycyjna regulacja oparcia,  
 z zagłówkiem
• 2 kolory

ze zdejmowaną  
poduszką  
i praktyczną  
kieszenią z siatki

od 849,-
1 szt.

Aluminiowy stół  
ogrodowy Houston,  
rozkładany
• ok. 120/180 x 75 x 89 cm
• blat z hartowanego szkła  
 bezodpryskowego o gr. 5 mm
• nogi z osłonami i regulowaną  
 wysokością
• 2 kolory

kup teraz

od 329,-
1 szt.

kup teraz
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-rozkladany-aluminiowy-stol-ogrodowy-houston-120-180-x-90-cm-srebrny/p100342077
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-stol-ogrodowy-houston-120-180-x-90-cm-rozkladany-czarny/p100342081
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-zestaw-2-skladanych-krzesel-aluminiowych-houston-srebrny-szary/p100342093
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-lezak-ogrodowy-houston-z-daszkiem-przeciwslonecznym-szary/p100342148
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-lezak-ogrodowy-houston-z-daszkiem-przeciwslonecznym-bezowy/p100359214
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z dwustronnym  
blatem  

(strona jednolita  
i o wyglądzie  

marmuru)

Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl.pl

499,-
1 szt.

Aluminiowy stół  
ogrodowy Houston
• ok. 140 x 74 x 92 cm
• regulowana wysokość do  
 10 mm zapewnia stabilność

kup teraz

od 499,-
1 zestaw

Aluminiowy zestaw 
balkonowy Houston,  
stolik i 2 krzesła
• stół: ok. 60 x 70 x 60 cm,  
 krzesło: ok. 47 x 84,5 x 48,5 cm
• blat z hartowanego szkła
• 2 zestawy do wyboru

kup teraz

https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-zestaw-balkonowy-houston-stolik-i-2-krzesla-srebrny-szary/p100343693
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-zestaw-balkonowy-houston-stolik-i-2-krzesla-czarny-antracyt/p100343725
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-zestaw-balkonowy-houston-stolik-i-2-krzesla-srebrny-szary/p100343693
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-stol-ogrodowy-houston-140-x-90-cm-z-obracanym-blatem-srebrny/p100342061
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blat  
z hartowanego  

szkła

Aluminiowy fotel ogrodowy 
z podnóżkiem Toronto
• ok. 58 x 110 x 80 cm
• 7 stopni regulacji pozycji siedzącej i leżącej
• komfort dzięki obiciu z materiału tekstylnego  
 z miękką wyściółką

Aluminiowe fotele  
składane Toronto,  
2 szt.
• ok. 58 x 110 x 67 cm
• z oparciem regulowanym  
 w 7 pozycjach
• komfort dzięki obiciu z materiału  
 tekstylnego z miękką wyściółką

Aluminiowy zestaw 
balkonowy Houston,  
stolik i 2 krzesła
• stół: ok. 60 x 70 x 60 cm,  
 krzesło: ok. 47 x 84,5 x 48,5 cm
• blat z hartowanego szkła
• 2 zestawy do wyboru

399,-
1 szt.

kup teraz

249,-
1 szt.

Aluminiowy stolik 
składany Toronto,  
70 x 70 cm
• ok. 70 x 70 x 70 cm

kup teraz

599,-
1 zestaw

kup teraz

USIĄDŹ WYGODNIE  

I CIESZ SIĘ SŁOŃCEM

https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-stolik-ogrodowy-toronto-70-x-70-cm-skladany-antracyt/p100342053
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-fotel-skladany-toronto-antracytowy-2-sztuki/p100359381
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-aluminiowy-fotel-ogrodowy-z-podnozkiem-toronto-antracyt/p100341992


Online.
Więcej.
Zawsze.

lidl.pl

Składana leżanka 
ogrodowa z drewna 
akacjowego 
z poduszką999,-

1 szt.

kup teraz

Elektryczna  
kosiarka do trawy 
1500 W599,-

1 szt.

kup teraz

Składany leżak 
ogrodowy z drewna 

akacjowego 
z poduszką 649,-

1 szt.

kup teraz

Akumulatorowy 
odkurzacz ogrodowy 

40 V, 3 w 1 399,-
1 szt.

kup teraz

https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowy-odkurzacz-ogrodowy-40-v-3-w-1-plsa-40-li-c2-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100353236
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezanka-lezak-sevilla-z-drewna-akacjowego-z-wygodna-poduszka-w-zestawie/p100344279
https://www.lidl.pl/p/parkside-elektryczna-kosiarka-do-trawy-prm-1500-a1-1500-w/p100361970
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lawka-z-drewna-akacjowego-sevilla-z-poduszkami-w-zestawie/p100344288


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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