
 
Elektrická 
sekačka na trávu

Kuchyně

Domácnost

Koupelna

Zahrada

Dílna

• 3 stupně výšky sečení: 
cca 20/40/60 mm

• šířka sečení: cca 32 cm

• příkon: 1 300 W

TOP HODNOCENÝ 
VÝROBEK

stav k 1. 3. 2023stav k 1. 3. 2023
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Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. 
Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

lidl-shop.cz
magazín březen Vždy.

Více.
Online.

lidl-shop.cz

13. 3. – 26. 3.



také 
s nerezovými 

poklicemi

100337023

100338375

100357220

100337015

100344532

100341781

Napěňovač mléka
• volitelná konzistence mléčné pěny
• ohřev mléka: až cca 300 ml
• napěnění mléka: až cca 150 ml
• příkon: 500 W

 
Pekáč z hliníkové litiny
• skleněná poklice s aroma víčkem pro podlévání
• pro všechny typy plotýnek
• objem: cca 5,7 l

 
Sada nerezových hrnců
• litrová stupnice na vnitřní straně
• tloušťka dna: cca 6 mm
• pro všechny typy plotýnek

Espresso kávovar 
s napěňovačem mléka
• výkonná pumpa s tlakem 15 bar
• 6 možností nastavení 

velikosti a druhu kávy
• příkon: 1 470 W

Domácí pekárna
• časovač na 

plánované zapnutí
• 16 programů, volba 

stupně propečení
• nastavitelná hmotnost 

chleba: 1 000 g, 
1 250 g, 1 500 g

• příkon: 850 W

Mikrovlnná trouba
• 6 výkonnostních stupňů
• objem: cca 17 l
• příkon: 1 100 W

- 43 %
799.-

449.-
- 43 %

799.-

449.-

-30 %
2599.-

1799.-
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2299.-

-27 %
1799.-
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-29 %
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2 Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Kuchyně



100358460

100358573

100343228

100358608

100334562

100349325

 
Čistička vzduchu AC0819/10 
• filtr HEPA a předfiltr
• průtok vzduchu: až cca 190 m³/h
• pro místnosti o rozloze až 48 m²

 Elektronický šicí stroj
• 100 stehových programů: 

užitkové, strečové, dekorativní aj.
• automatický program pro 

knoflíkové dírky
• LCD displej

Robotický 
vysavač s funkcí 
vytírání podlah
• 6 režimů čištění
• 10 protinárazových 

senzorů
• sací výkon: až 1,2 kPa
• Li-Ion akumulátor: 

2 400 mAh / 14,4 V

Zigbee 3.0 
Smart Home 

Stropní LED svítidlo
• 16 mil. barev, nastavitelný jas
• světelný tok: až 3 800 lm
• rozměry: cca 59,5 x 59,5 cm

Aku tyčový a ruční 
vysavač 2 v 1
• prachová nádoba: cca 0,6 l
• doba provozu: 25 min. (režim 

MAX) / 40 min. (režim ECO)
• Li-Ion akumulátor: 

2 500 mAh (22,2 V)

 Laminovačka
• laminování za tepla i za studena
• doba zahřátí: cca 5 min.
• formát: až A3
• příkon: 300 W
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499.-
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2499.-
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Domácnost



Dvoukomorový 
paddleboard Race 12,6'
• úzký sportovní tvar pro vysokou 

rychlost na vodě
• nosnost: cca 180 kg

 Dvoukomorový 
Hyper Touring 
paddleboard 11,6'
• užší tvar pro rychlou 

sportovní jízdu
• odnímatelná 

ploutev
• nosnost: 

cca 150 kg

10999 Kč

100347029

100346856

100314025

9999 Kč 8999 Kč

Dlouhodobě 
v nabídce

lidl-shop.cz

Dvoukomorový paddleboard 
Allround Vivid 10,6'
• všestranné využití
• včetně kajakové sedačky
• nosnost cca 150 kg

4 Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Exkluzivně a dlouhodobě na lidl-shop.cz Vždy.
Více.

Online.



Paddleboard 
s plachtou Sport 
Windsurf 10,8'
• plachta F2 Checker 3,5 m²
• velmi snadné upevnění plachty
• nosnost: cca 140 kg

850000258

16999 Kč

Paddleboard 
Sport Lady 10,4'
• navržený speciálně pro 

sportovní nadšenkyně
• velmi stabilní díky širší 

konstrukci
• nosnost: cca 100 kg

100337281

6999 Kč

Paddleboard 
Sport Kids 9,2'
• lehký a kompaktní pro malé 

sportovní nadšence
• nosnost: cca 60 kg

100337265

4999 Kč

Paddleboard 
Sport Kajak 10,5'
• pro sportovní jízdu vsedě 

nebo plavbu ve stoje
• nosnost: cca 120 kg

100337236

7999 Kč

Dvoukomorový 
paddleboard 
Touring 11,6'
• všestranné využití, 

stabilní širší tvar
• lze použít i jako kajak
• nosnost: cca 150 kg

100347720

9499 Kč

5Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

90 dní na 
rozmyšlenou

Nad 1000 Kč
ZDARMA

Vrácení 
ZDARMA



100357237

100358179 100336544

Zrcadlová skříňka
• rozměry: cca 68,5 x 76 x 17 cm

 Ultrazvukový aroma difuzér
• funkce designového LED osvětlení
• doba tvoření mlhy: cca 20–27 hodin
• objem: cca 300 ml

 Nehtové studio
• pro zesílení přirozených nehtů, modeláž a doplňování umělých nehtů
• UV lampa s bohatým příslušenstvím
• příkon: 45 W

100357244

Koupelnová skříňka
• rozměry: cca 37 x 115 x 35 cm

-25 %
1599.-

1199.-

-29 %
1699.-

1199.-

100357245

Vysoká 
koupelnová skříňka
• rozměry: cca 37 x 190 x 35 cm

-24 %
2499.-

1899.-
100336942

Koupelnová komoda 
se 4 zásuvkami
• rozměry: cca 37 x 98 x 35 cm

-22 %
1799.-

1399.-

- 40 %
499.-

299.-

100336896

Skříňka 
pod umyvadlo
•  rozměry: cca 69 x 59 x 35 cm 

- 37 %
1599.-

999.-

- 30 %
999.-

699.-

BaselBasel
sériesérie

6 Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Koupelna



800001903

800001914

800001794

800001753

800001917

800001912

100343523

100343316100342536

Sada hliníkového zahradního 
nábytku se sklápěcím stolem, 3dílná
• sklápěcí stůl s deskou z eukalyptového dřeva; cca 70 x 70 x 74 cm
• 2x skládací polohovatelné křeslo; cca 59 x 109 x 66,5 cm

Sada hliníkového 
zahradního nábytku, 5dílná
• stůl: hliníková konstrukce, 

dřevěná deska; cca 150 x 90 x 74 cm
• 4x stohovatelná židle; cca 58 x 90 x 56 cm
• 7dílná sada: 12 993,- 9 999,-

Sada hliníkového zahradního 
nábytku s rozkládacím stolem, 7dílná
• rozkládací stůl: hliníková konstrukce, 

dřevěná deska, cca 150–200 x 74 x 90 cm
• 6x skládací polohovatelné křeslo
• 5dílná sada: 13 997,- 9 999,-
• 9dílná sada: 20 995,- 14 999,-

Hliníkové polohovací lehátko
• polohovatelné opěradlo
• velká kolečka pro snadný transport
• rozměry: cca 192 x 56 x 40 cm

Zahradní lavice
• hliníková konstrukce 

s práškovým lakováním
• nosnost: cca 200 kg
• rozměry: cca 112 x 91 x 58 cm

-28 %
3499.-

2499.-

-28 %
2799.-

1999.-

hnědá

hnědá

hnědá

hnědá

šedá

šedá

šedá

šedá

-31 %
jednotlivě: 17496.-*

11999.-

ValenciaValencia
sériesérie

-22 %
jednotlivě: 9995.-*

7699.-

-30 %
jednotlivě: 5298.-*

3699.-

*Součet cen při nákupu všech jednotlivých komponentů sady.*Součet cen při nákupu všech jednotlivých komponentů sady.

další 
slevy z této 

série

lidl-shop.cz

7Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Zahradní 
nábytek



100348147

100351306

100345019

100345704

100344328

100346989

 
Domácí a zahradní 
vodní automat
• dopravní množství: 

5 000 l/hod.
• dopravní tlak: 5 bar
• příkon: 1 300 W

 
Elektrický 
válcový 
zahradní drtič
• tloušťka větví: 

až 42 mm
• objem záchytné 

nádoby: cca 60 l
• příkon: 2 800 W

 
Čistič spár 
a venkovních ploch
• otáčky naprázdno: 

600–1 200 min-1

• šířka záběru: cca 15,5 cm
• příkon: 500 W

 Ohniště s krytem, ⌀ 54 cm
• ocelový plech s práškovým lakováním
• ohnivzdorný kryt proti jiskrám

 Zahradní gril 
na dřevěné uhlí Toronto Click
• sklopný odkládací stolek
• grilovací plocha: cca 56 x 42 cm
• rozměry: cca 115 x 107 x 67 cm

Zahradní 
box, 350 l

• odolný materiál ve vzhledu ratanu
• transportní kolečka
• rozměry: cca 119 x 58,5 x 52 cm

-32 %
3699.-

2499.-

-21 %
4199.-

3299.-

-40 %
1999.-

1199.-

-25 %
3899.-

2899.-

- 25 %
799.-

599.-

- 30 %
1299.-

899.-

8 Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Zahrada



100342574

100350004

100335598

100342928

800003641

100341981

Kapovací 
a pokosová pila
• délka řezu: až 120 mm
• volnoběžné otáčky: 

5 000 min-1

• příkon: 1 500 W

Univerzální 
pracovní stůl
• rozpětí pracovních 

opěr: 100–165 cm
• výška rámu: cca 75 cm
• nosnost: cca 200 kg

Kombinovaná bruska
• otáčky naprázdno: 2 980 min-1

• brusný kotouč: ⌀ 150 mm
• příkon: 240 W

Plazmová řezačka
• pracovní tlak: 4–4,5 bar
• řezací proud: 15–40 A
• max. tloušťka 

materiálu: 12 mm

Aku sponkovačka, 2 Ah
• max. počet úderů: 30 min-1

• kapacita zásobníku: 50 ks
• Li-Ion akumulátor: 2 Ah
• nabíječka

Vysavač na mokré 
a suché vysávání
• sací výkon: max. 220 W
• objem nádoby: 

cca 25 l
• příkon: 1 400 W

-35 %
1999.-

1299.-

-38 %
2099.-

1299.-

-34 %
3799.-

2499.-

-27 %
1799.-

1299.-

- 50 %
1199.-

599.-

*Součet cen při nákupu všech *Součet cen při nákupu všech 
jednotlivých komponentů sady.jednotlivých komponentů sady.

-38 %
jednotlivě: 1947.-*

1199.-

9Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Dílna



*

800003304800003307

800003203

800003188

Aku ponorná pila, 
Smart 8 Ah
• hloubka řezu při 0°: 52 mm
• otáčky naprázdno: 5 500 min-1

• Li-Ion akumulátor: Smart 8 Ah
• rychlonabíječka

Aku hoblík, Smart 4 Ah
• šířka hoblování: 82 mm
• hloubka úběru: 0–2 mm
• Li-Ion akumulátor: Smart 4 Ah
• rychlonabíječka

Aku příklepová 
vrtačka, Smart 4 Ah
• max. točivý moment: 80 Nm
• frekvence příklepů: 36 000 min-1

• Li-Ion akumulátor: Smart 4 Ah
• rychlonabíječka

Aku přímočará pila, Smart 4 Ah
• počet zdvihů: 

800–3 800 min-1

• hloubka řezu: 
cca 135 mm dřevo / 
20 mm neželezné kovy

• Li-Ion akumulátor: 
Smart 4 Ah

• rychlonabíječka

Vyobrazené 
akumulátory mají 
pouze ilustrativní 
charakter.

*Součet cen při 
nákupu všech 
jednotlivých 
komponentů 
sady.

-42 %
jednotlivě: 3497.-*

1999.-

-35 %
jednotlivě: 3097.-*

1999.-

-33 %
jednotlivě: 6297.-*

4199.-

-40 %
jednotlivě: 3697.-*

2199.-

*záruka na přístroj

10 Nabídka zboží platí od 13. 3. do 26. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

Za kvalitu ručímeKaždý týden něco novéhoVrácení zdarmaNad 1 000 Kč zdarma90 dní na rozmyšlenou


