
NOWE WYDANIE

Oferta dostępna w sklepach stacjonarnych i na lidl.pl od poniedziałku, 25.04

K A T A L O G

OGRÓD 2022

Najlepsze dla Ciebie 
i Twojego ogrodu. 

Gwarancja 
niezapomnianego 

lata!



Urządź swój taras
 S.12-19

Czas na grill!
 S.20-27

Zadbaj o ogród
 S.4-7

Pełni niecierpliwości czekamy na najlepszą 
porę roku. Latem życie toczy się na zewnątrz.  
To kolejny powód, aby przygotować balkon, taras 
i ogród i nadać im idealny letni styl. Przeżyj lato 
z Lidlem!

Niech przyjdzie LATO!

Online.

Zawsze.

lidl.pl



Gotowi na niezapomniane lato? 

Przenieś się do świata pełnego pomysłów, wskazówek i inspiracji, 
które pozwolą Ci stworzyć salon na świeżym powietrzu! Najpierw 
praca, potem relaks? Praktyczne pomoce sprawią, że nawet 
praca w ogrodzie stanie się przyjemnością. Najnowsze meble  
i artykuły dekoracyjne dopełniają uroku na zewnątrz i zachęcają 
do relaksu i wspólnych spotkań – czy to na balkonie, tarasie czy 
na trawniku. A czego nie powinno zabraknąć w idealny letni 
wieczór? Przyjemności z grillowania w gronie najbliższych.  
Na co czekasz?



⌀ cięcia: 30 cm
dł. żyłki na szpuli: 2 x 5 m

ZRÓB
SAMTO

Z

Kosiarka 
akumulatorowa 20 V 
• szlifowany nóż ze stali    
 specjalnej centralna 
• 5-stopniowa regulacja    
 wysokości cięcia
• pałąk prowadzący o regulowanej   
 wysokości
• pojemność zbiornika: ok. 32 l

499,-
1 zestaw

już dostępny online

Podkaszarka 
elektryczna 550 W
• system podwójnej żyłki
• bezstopniowa regulacja   
 długości o ok. 29 cm
• głowica tnąca przechylna w 6 pozycjach
• w zestawie: 2 szpule wymieniane  
 bez użycia narzędzia 

139,-
1 zestaw

dostępny online: 
od poniedziałku 16.05
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https://www.lidl.pl/p/parkside-kosiarka-akumulatorowa-20-v-prma-20-li-a1-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100345038


Myjka ciśnieniowa 
2400 W, 170 bar
• wysokociśnieniowa pompa  
 aluminiowa, trwała i odporna  
 na korozję
• z oszczędzającym prąd systemem  
 Auto-Start/-Stop
• lekka obudowa

Jeż jest prawdziwym miłośnikiem 
ogrodów i jako dzikie zwierzę podlega 
specjalnym prawom ochrony przyrody. 
Nieważne, czy w lesie, czy w małym 
miejskim ogrodzie – jego siedlisko 
znajduje się wśród natury. Jeż jest mile 
widzianym gościem, zwłaszcza wśród 
ogrodników-hobbystów, ponieważ żywi 
się owadami i szkodnikami, takimi jak 
ślimaki. 

Warto zapewnić tym małym dreptającym 
stworzeniom schronienie. Jeżeli chcesz 
stworzyć ogród przyjazny jeżom musisz 
pamiętać, że uwielbiają one naturalne, 
zarośnięte zakątki. Z łatwością znajdują 
schronienie i pożywienie w stertach 
liści lub pod większymi żywopłotami. 
Jeże to zwierzęta kochające wolność! 
Uwielbiają chodzić po różnych ogrodach.
Dlatego zalecamy żywopłoty jako 
naturalną granicę ogrodu. W przypadku 
ogrodzenia z drutu należy upewnić 
się, że oczka są wystarczająco duże, 
aby współlokator mógł się przez nie 
łatwo przedostać. Jeśli masz dobre 
intencje, możesz zbudować dom dla 
swojego współlokatora. Zwróć uwagę 
na następujące kwestie. Domek dla jeża 
powinien być otwarty na dole i szczelny 
od góry! W idealnym przypadku dach 
domu dla jeży powinien być odporny 
na działanie wiatru i wody. Do wnętrza 
domku wystarczy włożyć suche liście, 
mech czy słomę, jeż stworzy z nich 
ciepły kącik. Do izolacji zewnętrznej 
domku dla jeża świetnie nadają się 
suche gałęzie, które pozwolą też na 
odpowiednie zamaskowanie kryjówki.  

Wskazówka: Aby zapewnić w miarę 
możliwości suche warunki w domku 
dla jeży, przed jego ustawieniem 
możesz wykopać ziemię na głębokość 
około 15 cm i wypełnić dół kamykami 
lub piaskiem. Zapewnia to naturalny 
drenaż. 

Ogród 
przyjazny jeżom

Kosiarka 
akumulatorowa 20 V 
• szlifowany nóż ze stali    
 specjalnej centralna 
• 5-stopniowa regulacja    
 wysokości cięcia
• pałąk prowadzący o regulowanej   
 wysokości
• pojemność zbiornika: ok. 32 l

599,-
1 zestaw

Kultywator ogrodowy 
1400 W
• dopasowanie szerokości roboczej dzięki   
 zdejmowanym łopatkom (ok. 29 cm / 40 cm)
• 6 lekkobieżnych, specjalnie hartowanych łopatek
• samoczynne zagłębianie w gruncie    
 na głębokość do 20 cm

499,-
1 zestaw

wydajność: 
maks. 500 l/h

Tipp

już dostępny online

już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/kultywator-ogrodowy-pgk-1400-b2-1400-w/p100343595
https://www.lidl.pl/p/parkside-myjka-cisnieniowa-phd-170-b2-2400-w-170-bar/p100343658


Kompostownik 300 l
• ok. 61 x 61 x 83 cm (dł. x szer. x wys.)
• łatwy montaż - system zatrzaskowy

W ogrodzie 
Kompostowanie

Kalendarz
ogrodnika

Kompostowanie to najlepszy sposób, aby uzyskać własny 

materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować 

odpady, tj. wyplewione chwasty, skoszoną trawę, gałązki 

drzew i krzewów czy liście.

20 zł TANIEJ

  99,-**
119,-*

1 zestaw

*cena regularna od piątku, 29.04.2022 r. 
**cena promocyjna obowiązujaca wyłącznie 
w czwartek, 28.04.2022 r. do wyczerpania zapasów. 

do ekologicznego 
pozyskiwania humusu 
z odpadów ogrodowych 
i kuchennych

otwory wentylacyjne

dostępny onlinedostępny w sklepach: od czwartku, 28.04
już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/parkside-kompostownik-300-l/p100345172


Huśtawka bocianie gniazdo

maks.

150 
kg

20 zł TANIEJ

  129,-**
149,-*

1 zestaw

*cena regularna od piątku, 6.05.2022 r.
**cena promocyjna obowiązująca wyłącznie w czwartek,
5.05.2022 r. do wyczerpania zapasów

regulacja wysokości 
pomiędzy ok. 
105 - 180 cm

wyściełana rama stalowa 
z materiału odpornego

na warunki atmosferyczne

do ekologicznego 
pozyskiwania humusu 
z odpadów ogrodowych 
i kuchennych

wspiera motorykę 
i zmysł równowagi

szybki i łatwy montaż

ø ok. 113 cm

dostępny w sklepach: od czwartku, 05.05
już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/playtive-hustawka-bocianie-gniazdo-o-110-cm/p100344149


20 LAT WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO!
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Świętujemy 20-lecie Lidla w Polsce!

Cieszymy się, że każdego dnia odwiedzacie 
nasze sklepy i wracacie po ulubione produkty.  

Przez te 20 lat razem odkrywaliśmy smaki  
z Polski i ze świata. Razem wspieraliśmy polskie  

firmy, uczyliśmy się gotować, majsterkować,  
poznawaliśmy nowe diety, nowe trendy.  

Dla Was stajemy się bardziej eko i każdego dnia  
dajemy z siebie wszystko.

Dziękujemy za wspólne 20 lat!

Uczcijcie je z nami superpromocjami.
 Sprawdzajcie urodzinowe promocje  

w gazetkach, na półkach i w LIDL PLUS.
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WSZYSTKIE PRODUKTY 
MARKI LIVARNO HOME 

Dom to nasz prywatny azyl, który możemy zaprojektować 
w dowolny sposób. Aranżacja modnych wnętrz nigdy nie była tak prosta. 

Kreuj, dobieraj, inspiruj się. 

Livarno Home to dekoracje, akcesoria, przytulne tekstylia domowe 
i meble, które wyróżniają się funkcjonalnością, ciekawym wzornictwem

i atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny.

Wysoka jakość
Przedmioty przechodzą 
rygorystyczne kontrole, 

podczas których sprawdzane 
są pod kątem bezpieczeństwa

 i stabilności.

Wszechstronność
W szerokiej gamie produktów 

do domu znajdziesz odpowiednie 
akcesoria w każdym stylu 

i na każdą okazję.
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TYLKO 
W PONIEDZIAŁEK, 25.04

WSZYSTKIE PRODUKTY 
MARKI LIVARNO HOME 

20%
TANIEJ

*Akcja trwa w dniu 25.04 lub do wyczerpania zapasów. Akcja obowiązuje w sklepach stacjonarnych 
oraz w sklepie internetowym www.lidl.pl. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH I NA LIDL.PL*
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Leżak aluminiowy Houston
z podnóżkiem, czarny
• ok. 58 x 110 x 80 cm (szer. x wys. x gł.)

• odporny na działanie czynników atmosferycznych

7 regulowanych pozycji 
do siedzenia i leżenia

Online.

Zawsze.

lidl.pl

249,-
1 szt.

maks. 
obciążenie: 
ok. 120 kg

już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-houston-czarny-antracytowy/p100342056


Rozsuwany stół ogrodowy Valencia
• 150-200 x 74 x 90 cm (szer. x dł. x wys.)
• aluminiowa rama pokrywana proszkowo
• antypoślizgowe nóżki profilowe

Składany stół ogrodowy Valencia
• 2 wzory
• ok. 70 x 70 x 74 cm (szer. x dł. x wys.)

Witamy

W OGRODZIE

idealny 
na małych 
balkonach 

lub tarasach

rozsuwany blat 
o szerokości 

50 cm 

płyta stołu wykonana 
z impregnowanego 

twardego drewna

1299,-
1 zestaw

349,-
1 zestaw

299,-
1 zestaw

384003
Fotel aluminiowy Houston, szary
• ok. 58 x 110 x 67 cm (szer. x wys. x gł.) fotel regulowany 

w 7 pozycjach

odporny na 
działanie czynników 
atmosferycznych

już dostępny online

już dostępny online

już dostępny online

dostępny w sklepach: od czwartku, 04.06

maks.

60 
kg
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-skladany-stol-ogrodowy-valencia-70-x-70-cm-brazowy/p100342456
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-rozsuwany-stol-ogrodowy-valencia-szary/p100342503


Rozkładany aluminiowy 
stół ogrodowy Toronto
• ok. 120/180 x 75 x 89 cm (szer. x wys. x gł.)

• odporny na warunki atmosferyczne  
oraz promieniowanie UV

699,-
1 szt.

szkło ciśnieniowe 
o grubości 5 mm

już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-rozkladany-aluminiowy-stol-ogrodowy-toronto-120-180-x-90-cm-antracyt/p100342034


Witamy

NA TARASIE
Vidu s esciis  rerptium                                                    Przenieś jadalnię na zewnątrz i ciesz się słońcem. 

Parasol 
przeciwsłoneczny, 
Ø 294 cm
• ok. 249 x 294 cm (wys. x Ø)
• szczególnie wysoki czynnik  
 ochrony przeciw promieniowaniu UV  
 (ochrona przed promieniowaniem  
 80 zgodnie ze standardem UV 801)

179,-
1 szt.

3-pozycyjna możliwość 
zginania zapewnia 
optymalny cień

   V id s esciis  rerptium                              

volupta tem p                                  

Czy w cieniu, czy po słonecznej stronie 

- z naszymi meblami masz wybór  

już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-parasol-przeciwsloneczny-o-294-cm-antracyt/p100343720


Witamy

W STREFIE 
ODPOCZYNKU
Vidu s esciis  rerptium                    Po prostu zwolnij i zrelaksuj się!

Leżak aluminiowy Houston
z podnóżkiem, szary
• ok. 58 x 110 x 80 cm (szer. x wys. x gł.)

• odporny na warunki atmosferyczne  
oraz promieniowanie UV

maks. 
obciążenie: 
ok. 150 kg

249,-
1 zestaw

już dostępny online

7 regulowanych 
pozycji do 
siedzenia
i leżenia
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-z-podnozkiem-houston-antracytowy/p100342076


wyściółka o grubości 16 cm 
z materiału wysokiej jakości

poduszka do siedzenia: 
ok. 120 x 80 x 16 cm 
(szer. x wys. x gł.)

poduszka do oparcia: 
ok. 120 x 40 x 20/10 cm 
(szer. x wys. x gł.)

Regał na rośliny wykonany z palet
Aktualnie prawdziwym trendsetterem w zakresie budowy mebli lub upcyklingu 
jest europaleta. Świetnie nadaje się również do postawienia na niej roślin, 
stanowiąc nowoczesny element wyposażenia balkonu lub tarasu przyciągający 
wzrok! 

Zestaw poduszek na meble z palet
• wypełnienie wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu
• w zestawie: poduszki do siedzenia i oparcia na palety

199,-
1 szt.

Tipp
już dostępny online
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-zestaw-poduszek-na-meble-z-palet-poduszka-siedziska-poduszka-oparcia/p100344638


Witamy

W SALONIE NA 
ŚWIEŻYM 
POWIETRZU
Vidu s esciis  rerptium                                h 

volupta tem p                                              

           el ma                 

Praca, relaks czy jedzenie na zewnątrz? 

W naszej ofercie znajdziesz doskonałe 

meble na Twój taras

Leżak aluminiowy Houston
z zagłówkiem, czarny
• ok. 140–175 x 65,5 x 71–94 cm (dł. x szer. x wys.)

• odporny na warunki atmosferyczne  
oraz promieniowanie UV

oparcie regulowane w 7 pozycjach

oparcie regulowane w 7 pozycjach

lekka rama aluminiowa 
powlekana proszkowo 
ze stabilnym układem 
mechanicznym

279,-
1 zestaw

Leżak aluminiowy Toronto
z zagłówkiem, szary
• ok. 140–175 x 65,5 x 71–94 cm  

(dł. x szer. x wys.)

• odporny na działanie czynników atmosferycznych

• rama aluminiowa powlekana proszkowo

349,-
1 zestaw

już dostępny online

już dostępny online

18   l   

https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-z-zaglowkiem-toronto-antracytowy/p100342047
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-z-zaglowkiem-houston-srebrny-szary/p100342158


Stół ogrodowy Valencia
• ok. 150 x 74 x 90 cm (szer. x wys. x gł.)
• antypoślizgowe, profilowane nóżki  
 chroniące podłogę

blat stołu wykonany 
z impregnowanego 
twardego drewna

599,-
1 szt.

Właściwa i regularna pielęgnacja mebli ogrodowych 
jest niezbędna dla zapewnienia ich trwałości. 
W końcu intensywne nasłonecznienie, wilgoć 
i warunki atmosferyczne mają różnorodny wpływ 
na trwałość mebli ogrodowych. W zależności od 
materiału występują duże różnice w pielęgnacji mebli. 

Tworzywo sztuczne i siatka są niezwykle łatwe 
w pielęgnacji, zwykle wystarczy delikatne wyczyścić 
je wodą z mydłem. Jeżeli mebel jest wykonany 
z drewna, należy regularnie stosować olej 
pielęgnacyjny. Szlifowanie powierzchni papierem 
ściernym również przeciwdziała szarzeniu.

Wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji 
mebli ogrodowych

Skrzynia ogrodowa, 350 l
• ok. 119 x 58,5 x 52 cm (szer. x wys. x gł.)
• materiał odporny na działanie  
 czynników atmosferycznych

179,-
1 szt.

o wyglądzie 
rattanu

oparcie regulowane w 7 pozycjach

dostępny w sklepach: od soboty, 07.05
dostępny online: od poniedziałku, 02.05

dostępny online: 
od poniedziałku, 02.05

Tipp
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https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-z-zaglowkiem-toronto-antracytowy/p100342047
https://www.lidl.pl/p/livarno-home-lezak-aluminiowy-z-zaglowkiem-houston-srebrny-szary/p100342158


449,-
1 szt.
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maks.

200 
kg

przyjemna w dotyku 
powłoka tekstylna

wygodny
podgłówek 

wyjątkowo duża powierzchnia 
do leżenia: 1,5 x 1,98 m (szer. x dł.)

36,5 CM

regulowany daszek 
przeciwsłoneczny

198 CM

180 CM

Poduszka na leżak
• ok. 167 x 50 x 4 cm (dł. x szer. x wys.)
• 2 kolory

SUPERCENA

69,90
1 szt.

2 kółka

Leżak ogrodowy podwójny
• ok. 198 x 180 x 36,5 cm (dł. x szer. x wys.)
• nierdzewna rama stalowa
 odporna na działanie czynników  
 atmosferycznych i promieniowanie UV

poszewka: 100% bawełny

łatwy montaż dzięki regulowanej 
taśmie z tyłu i taśmom mocującym

dostępny w sklepach: od czwartku, 28.04

dostępny w sklepach: od czwartku, 28.04
już dostępny online

https://www.lidl.pl/p/livarno-home-poduszka-na-lezak-167-x-50-x-4-cm/p100342509


319,-
1 zestaw
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Huśtawka ogrodowa 
z daszkiem
• ok. 170 x 153 x 110 cm (szer. x wys. x gł.)
• rama i podstawa z rury stalowej powlekanej 
 proszkowo

maks.

240 
kg

153 CM

110 CM170 CM

miejsce dla 2 osób
z wygodnym
tapicerowaniem

regulowany daszek
przeciwsłoneczny

W OGRODZIE
MAJÓWKA  

dostępny w sklepach: od czwartku, 28.04



Propagator grillowania bez dymu
Grille elektryczne to propozycja dla tych, którzy grillują 
rzadziej, dla mniejszej liczby osób i nie lubią dymu.  
Czas podgrzewania przy użyciu grilla elektrycznego jest  
zdecydowanie krótszy. Jeśli więc nie chcesz poświęcać zbyt 
dużo czasu na przygotowanie do grillowania, ten rodzaj 
będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Wystarczy  
podłączyć go do gniazdka, rozłożyć na nim produkty  
i gotowe. Na grillu elektrycznym przygotujesz potrawy 
szybciej i oszczędniej dzięki łatwiejszemu dozowaniu  
ciepła, a jedzenie nie przypali się tak szybko. Grill  
elektryczny może być używany nawet w pomieszczeniach 
przy złej pogodzie lub zimą.

Jakim typem mistrza grilla jesteś? 

Majówka tuż, tuż. 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  
grillujesz i ile wysiłku chciałbyś włożyć  
w tę czynność. Czy ma być to klasyczny, wykonany  
tradycyjnie grill na węgiel drzewny, czy też nieco 
wygodniejszy grill gazowy lub elektryczny?  
Znajdziesz tu również przepisy na grilla  
i najważniejsze akcesoria ogrodowe, które sprawią, 
że Twoja majówka będzie pyszna i niezapomniana!

Ciesz się czasem    
na świeżym 
powietrzu

Grill elektryczny

Ponad 170  

najlepszych przepisów na grilla  

znajdziesz na:
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https://kuchnialidla.pl/przepisy/grill


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 tanim paliwem.

Jakim typem mistrza grilla jesteś? 
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. Ponadto węgiel drzewny 
w grillu wykonanym z cienkiej blachy nie osiąga  
temperatury wymaganej do uzyskania optymalnych  
wyników grillowania. Konieczna jest również pokrywa  
i dopływ powietrza od dołu!

Grill gazowy

Grill na węgiel
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Grill gazowy  
Nebraska 3 + 1 

ZINTEGROWANY ZAPALCZ

3-PALNIKOWY

| ŁĄCZNA MOC 8,4 KW (3 PALNIKI GAZOWE 
   O MOCY 2,8 KW)

| 3 NIEZALEŻNE PALNIKI TUBOWE ZE STALI 
   NIERDZEWNEJ O WYDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

| PALNIK BOCZNY DO GOTOWANIA 2,5 KW

| POWIERZCHNIA GRILLOWANIA: 51 X 37 CM

| ODPOWIEDNI DLA OKOŁO 10 OSÓB

NASZE GRILLE GAZOWE POSIADAJĄ:

| WYKONANIE Z LAKIEROWANEJ BLACHY STALOWEJ

| 2 KÓŁKA, GWARANTUJĄCE ŁATWY TRANSPORT

| ALUMINIZOWANE DEFLEKTORY/OSŁONY PALNIKÓW

| ŻELIWNY RUSZT GRILLOWY Z MISĄ TŁUSZCZOWĄ

| WSKAŹNIK TEMPERATURY W POKRYWIE

| 2 PÓŁKI BOCZNE

| ZAMYKANĄ SZAFKĘ

| GNIAZDO NA BUTLĘ

SUPERCENA

1199,-
1 zestaw

R 16/22

dostępny w sklepach: 
od czwartku 21.04
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Grill gazowy 
Nevada 4 + 1   

| ŁĄCZNA MOC 11,2 KW (4 PALNIKI GAZOWE O MOCY 2,8 KW)

 | 4 NIEZALEŻNE PALNIKI TUBOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
   O WYDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

|  PALNIK BOCZNY DO GOTOWANIA 2,5 KW

| POWIERZCHNIA GRILLOWANIA: 61 X 37 CM

| ODPOWIEDNI DLA OKOŁO 12 OSÓB

4-PALNIKOWY

SUPERCENA

1399,-
1 zestaw

R 16/22

dostępny w sklepach: 
od czwartku 21.04
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R 16/22

| Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
   NIERDZEWNEJ STALI SZLACHETNEJ

Akcesoria 
do grilla
• do wyboru: widelec do grilla,
 przyrząd do obracania, szczypce 
 do grilla

Grill elektryczny 2400 W 
ze stojakiem
• ze stelażem, osłoną przed wiatrem i 3 półkami 
• wymiary ze stelażem: 91 x 93 x 47 cm (szer. x wys. x gł.) 
• płyta grillowa, tacka na tłuszcz i półki 
 przystosowane do mycia w zmywarce

| GRILLOWANIE BEZ DYMU - IDEALNY ZARÓWNO 
   W DOMU, JAK I NA BALKONIE LUB TARASIE 

| ELEMENT GRZEWCZY ZE STALI SZLACHETNEJ 

| PŁYTA Z ALUMINIOWEGO ODLEWU CIŚNIENIOWEGO 
   Z POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYWIERANIU 
   ILAG® CORFLON ULTRA 

| WYJMOWANY POJEMNIK NA TŁUSZCZ 

2 W 1: 
GRILL 

STOJĄCY
I STOŁOWY

dostępny w sklepach: od czwartku, 21.04
już dostępny online

dostępny w sklepach: 
od czwartku 21.04

219,-
1 zestaw

14,99
1 szt.
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R 16/22

| 2 PRZESŁONY WENTYLACYJNE 
   W POKRYWIE I MISCE PALENISKOWEJ

| BLACHA PALENISKOWA 
   Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

| ŻELIWNY RUSZT GRILLOWY
   I CHROMOWANY RUSZT 
   DO PODGRZEWANIA POTRAW

Grill węglowy 
ANGULAR SMART 

| Z LAKIEROWANEJ BLACHY STALOWEJ 
   Z KORPUSEM URZĄDZENIA W KOLORZE 
   CZARNYM POKRYTYM LAKIEREM 
   PROSZKOWYM

| BLACHA PALENISKOWA 
   Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

| POWIERZCHNIA GRILLOWANIA:  
   42 X 32 CM

| 2 METALOWE PÓŁKI BOCZNE

| WYCIĄGANA SZUFLADA NA POPIÓŁ

dostępny w sklepach: 
od czwartku 21.04

599,-
1 zestaw

 l   27



R 16/22

Palenisko ogrodowe
• ok. 54 x 30 cm (Ø x wys.)
• z blachy stalowej powlekanej proszkowo
• odporne na działanie czynników atmosferycznych
• w zestawie ognioodporna pokrywa i pogrzebacz

30 zł TANIEJ

99,-
129,-

1 zestaw

Patelnia żelazna
• przystosowana także 
 do otwartego ognia
• 3 wzory

| ODPORNA NA WYSOKIE TEMP. , OGNIOODPORNA

Ø 20 CM

Z DESKĄ

Ø 28 CM
Ø 32 CM

już dostępny online

dostępny w sklepach: 
od czwartku 21.04

49,99
1 zestaw
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R 16/22

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.) 

| 5-STOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI RUSZTU

| 2 KÓŁKA ORAZ WYGODNY UCHWYT DO TRANSPORTU

| EMALIOWANA, OGNIOODPORNA WANIENKA  
   Z OSŁONĄ CHRONIĄCĄ PRZED WIATREM

Wypróbuj potrawy na grilla 
w nowej odsłonie!

A może rybka z grilla?

99,-
1 szt.

dostępny w sklepach: 
od czwartku 21.04
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http://https://kuchnialidla.pl/grillowana-makrela-w-ostrej-marynacie


Jeszcze więcej 
artykułów 

ogrodowych 
znajdziesz 
na lidl.pl

https://www.lidl.pl/c/ogrod/a10009769

