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30-delige bestekset
• Gemaakt van hoogwaardig RVS
• Bestaat uit 6 messen, 6 lepels, 6 vorken, 

6 koffielepels en 6 taartvorken

Koffiezetapparaat 
Café Gaia HD7544/20 
• Inhoud waterreservoir: 1,2 l 
• Uitneembare filterhouder
• RVS isoleerkan, houdt 

de koffie meer dan 
2 uur warm

• Tot 12 koppen koffie

1.000 W

850 W

Incl. isoleerkan

24 x 26 x 21 cm

Set voor  
6 personen

Alléén op lidl.nl

ADVIESPRIJS

€99.95

ADVIESPRIJS

€84.99
ADVIESPRIJS

€74.99

Melkopschuimer 
CA6500/60
• Voor het opschuimen van 

warme en koude melk
• Eenvoudige bediening door 

middel van één knop
• Inhoud: 120 ml (voldoende 

voor 2 cappuccino’s)

SILVERCREST®

Mini-friteuse
• Temperatuurinstelling tot max. 190 °C
• Oliecontainer met antiaanbaklaag en frituur- 

mand die geschikt is voor de vaatwasser 
• Geschikt voor 450 g friet

59.
99

Per stuk

49.
99

Per set

49.
99

Per stuk

19.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

2 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/echtwerk-30-delige-bestekset/p100262822?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-mini-friteuse/p100330901?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/philips-koffiezetapparaat-caf�-gaia-hd7544/20/p100325386?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100337315?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039495
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039495


Volautomaat koffiemachine 
ECAM13.123.B
• Geschikt voor bonen en gemalen koffie
• Zet 1 of 2 kopjes per keer
• Met handmatig cappuccino-systeem voor een zachte schuimlaag 
• Geïntegreerde koffiemolen met 13 standen

1.450 W

Waterreservoir: 1,8 L

32 x 24 x 43 cm

ADVIESPRIJS

€519.-
PER STUK

279.-

Met verstelbare  
koffiedispenser, 

verwijderbaar  
waterfilter  

en automatische 
uitschakeling

Ook verkrijgbaar in wit

3
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/q/search?q=100339226+100339069&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039495
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LIVARNO HOME®

Mengkraan
• Met 2-standen  hendelopening voor 

waterbesparing
• Stille, 40 mm cartouche met duurzame, 

keramische schijf

SILVERCREST®

Professionele keukenmachine
• Met 10 standen en extra turbofunctie
• RVS mengkom van 6,3 L
• Incl. spatbescherming

SILVERCREST®

3-in-1 toaster
• Voor het grillen en maken van tosti‘s en wafels
• 2 extra wisselplaten met ILAG® antiaanbaklaag

Kraan 360° zwenkbaar
Uittrekbare 

handdouche  
met ca. 1,2 m 
lange slang

Incl. glazen mengbeker  
(1,5 L) voor het maken  

van o.a. smoothies

Incl. extra deeghaken voor  
kneden, roeren en mixen 

1.300 W

750 W

19.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

29.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

Altijd bestelbaar

PER STUK

89.
99

4 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/silvercrest-kitchen-tools-professionele-keukenmachine/p100335821?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-kitchen-tools-3-in-1-toaster/p100335839?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/livarno-mengkraan/p100332953?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039495
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039495
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Naaimachine M320L 
• Geschikt voor beginners en gevorderden
• 23 steken, steeklengte verstelbaar tot 4 mm en 

steekbreedte tot 5 mm
• Incl. accessoires en verschillende naaivoeten

Stoomgenerator SGA 6124 D
• De keramische zool glijdt soepel

over de stof en is krasbestendig
• Geschikt voor gangbare materialen

SILVERCREST®

2-in-1 steelstofzuiger 
• Geschikt voor tapijt en harde vloeren
• Snoerlengte: 6 m
• Inhoud opvangreservoir: 600 ml

70 W

Tot  800 steken per min. 

2.400 W

Druk: 5,8 bar

850 W
Damp: 100 g/min.

HEPA-luchtfilter
Waterreservoir: 1 L

2-in-1 voegenmond- 
stuk voor moeilijk 

bereikbare plekken

Strijk sneller en 
efficiënter dankzij  

de krachtige stoom

Ook te  
gebruiken als 

handstofzuiger

Zakloze stofzuiger 
• Snoerlengte: 5 m
• Inhoud opvangreservoir: 600 ml
• Incl. diverse opzetstukken

44.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

ADVIESPRIJS

€349.-

99.
99

Per stuk

600 W

HEPA-luchtfilter

Zakloos

29.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

ADVIESPRIJS

€149.99

PER STUK

89.
99

Altijd bestelbaar

 Incl. accessoires 

5
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/grundig-stoomgenerator-sga-6124-d/p100335944?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/stofzuiger/p100335850?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/singer-naaimachine-m320l/p100331608?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-handstofzuiger/p100335919?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039493
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039493
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Tot max. 5,5 uur  
muziek luisteren  
en met 350 mAh 

oplaadbox 

Kofferplatenspeler
• Bluetooth® platenspeler in  

handige koffer
• Met ingebouwde luidspreker voor de 

hoogste kwaliteit geluid
• Met AUX-ingang en USB-aansluiting
• Ook aan te sluiten op een externe 

luidspreker of versterker

SILVERCREST®

Noice-cancelling  
True Wireless oordopjes 
• Met stembesturing via Siri en  

Google Assistant
• Incl. USB-laadkabel voor de  

opberg- en laadbox 
• Draadloos oplaadbare box

Professionele labelprinter QL600 
• Drukt 44 etiketten per minuut en  

tot 62 mm breed
• Met automatische snij-eenheid 

ADVIESPRIJS

€89.95

49.
99

Per stuk

ADVIESPRIJS

€89.-

59.
99

Per stuk

Voor het 
bedrukken van 
verschillende  

maten etiketten

49.
99

Per set

Altijd bestelbaar

6 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/lenco-kofferplatenspeler-tt-13/p100337638?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-noise-cancelling-true-wireless-oordopjes/p100337329?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100341867?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039488
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039488


SILVERCREST®

Soundbar 2.1
• Voor televisie, stereo-installaties of mobiel streamen via Bluetooth® V5.0
• Digitale sound processor voor gebalanceerd geluid met krachtig basgeluid
• 4 equalizer-modi: movie, music, dialog en 3D 
• Geschikt voor wandmontage - incl. montagemateriaal

50"  

126 cm

Android TV™ Smart 4k Ultra HD 50BL1EA 
• Stream series & films, luister naar muziek en speel Android-games
• Ingebouwde Chromecast voor draadloos streamen en  

Google Assistant voor snelle toegang tot entertainment, 
antwoorden op vragen en bediening van ‘smart-apparaten’ 

BEELDSCHERM 50" (126 cm)

SCHERMRESOLUTIE 3840 x 2160 4K Ultra HD

SPEAKERS HARMAN/KARDON®  
luidsprekersysteem

AANSLUITINGEN 4x HDMI,  2x USB,  
Bluetooth® en Wifi

Specificaties Sharp 50BL1EA

ADVIESPRIJS

€859.-

2.1 systeem met 2 x 17 W en geïntegreerde  
35 W RMS-subwoofer

90 x 7 x 8 cm

4K ULTRA HD 50BL1EA

449.-*

PER STUK

74.
99

Altijd bestelbaar

7
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/sharp-50-4k-uhd-android-tv/p100332767?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-soundbar-21/p100334997?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039488


Alléén op lidl.nl

	 √		Het matras vormt zich naar het lichaam  

en biedt optimale ondersteuning

	 √		Uitstekend slaapklimaat dankzij 

de aangebrachte klimaatbanden

Maat Prijs

80/90 x 200 cm 69.99

140 x 200 cm 99.99

160 x 200 cm 119.-

180 x 200 cm 129.-

Maat Prijs

80/90 x 200 cm 99.99

90 x 210 cm 109.-

140 x 200 cm 139.-

160 x 200 cm 159.-

180 x 200 cm 179.-

F.A.N.®

7-zones koudschuimmatrastopper XXL DREAM SOFT
• Kern met 7 zones van hoogwaardig koudschuim
• Hoes van dubbel jersey met antibacteriële Antibac-vezel

10 cm

7 cm

De matrashoes is gemaakt van 
zacht, dubbel jersey wat zorgt 
voor een goed vochttransport

Extra dikke, 
comforthoogte voor 

een Boxspring gevoel

De diepe incisies zorgen voor  
een optimale aanpassing aan  

de lichaamscontouren

ADVIESPRIJS

€129.95

ADVIESPRIJS

€139.95

90 X 200 CM

99.
99

F.A.N.®

7-zones koudschuimmatrastopper BIG COMFORT
• De noppenstructuur zorgt voor de juiste ondersteuning  

van de drukpunten van het lichaam

	 √		De matrashoes is wasbaar op een  

60°C-programma voor fijne was

KOUDSCHUIM

90 X 200 CM

69.
99

8 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/fan-7-zones-koudschuimmatrastopper-big-comfort/p100228186?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/q/search?q=100339227+100339224+100339259&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah


Met ontlastende 
schouderzone

#�Bron:�test�matrassen�Consumentenbond�mei,�december�2020�en�februari,�april,�juli, oktober�2021.�
Meradiso�7-zones�koudschuimmatras�H2,�90�x�200�cm:�Beste�Koop.

MEI, DEC 2020
FEB, APR, JUL 2021

Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3   119.-

100 x 200 cm H2/H3 129.-

140 x 200 cm H2/H3  169.-*

160 x 200 cm H2/H3  199.-*

Consumentenbond:  
"De beste ondersteuning 

voor rugslapers" #

Met klimaatband 
voor ventilatie en 

vochtregulatie

SG-waarde:  
35 kg/m3

ONDERZOEK VAN DE CONSUMENTENBOND BEWIJST OPNIEUW

� √��Het matras vormt zich naar het lichaam

en biedt optimale ondersteuning

7-zones koudschuimmatras

� √��Uitstekend slaapklimaat dankzij

de aangebrachte klimaatbanden

17 cm

90 X 200 CM

119.-
Altijd bestelbaar

� √��De matrashoes is wasbaar op een

60°C-programma voor fijne was
Tot�65�kg�

80�-�100�kg

65�-�80�kg�

100�-�120�kg H4

H3

H2

H1

Hardheid�matrassen

Li
ch
aa
m
sg
ew

ic
ht

9
Standaard�verzendkosten:�€4,99.�

*�Toeslag�artikelen�120-180�cm�/�31,5�kg:�€7,99.�
**�Toeslag�artikelen�180-240�cm�/�31,5-50�kg:�€24,99.
***�Toeslag�artikelen�vanaf�240�cm�/�50�kg:�€49,99.�

Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

6X BESTE KOOP#

https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/q/search?q=100330774+100330801+100330802+100331149+100331148+100330961+100330799+100335696+100308505&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
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Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4 219.-

90 x 210 cm H2/H3/H4 249.-

140 x 200 cm H2/H3/H4 349.-**

21 cm

7-zones pocketveringmatras OCEAN CLEAN
• De pocketverenkern met extra veel veren heeft een goede  

en blijvende elasticiteit, voor een juiste aanpassing op het lichaam
• De 4 cm hoge gelschuimlaag aan beide zijden zorgt eveneens voor  

een goede aanpassing aan het lichaam en drukontlasting van de wervelkolom

7-zones koudschuimmatras ECO SMART
• De dikke koudschuimlaag met open poriën zorgt in combinatie  

met de luchtdoorlatende pocketverenkern voor een goede  
vocht- en warmteregulatie

Maat Hardheid Prijs

90 x 200 cm H2/H3 199.-

90 x 210 cm H2/H3 229.-

140 x 200 cm H2/H3 299.-*

21 cm

De 5 cm dikke 
koudschuimlaag zorgt  

voor een goede 
lichaamsondersteuning

Met gelschuimtoplaag

CO2 Neutraal geschuimd
Door innovatieve processen wordt de CO

2
-uitstoot 

tijdens het schuimproces teruggebracht tot het 
technisch haalbare minimum. Overige uitstoot  
wordt gecompenseerd door het ondersteunen  
van gecertificeerde klimaatprojecten.

In de hoes zijn gerecyclede 
SEAQUALTM-garen verwerkt met 
afval uit de oceanen. SEAQUALTM 
-garen zijn gerecyclede 
polyestergaren die gemaakt zijn  
van upcycled plastic zwerfvuil uit  
de zee, aangevuld met gerecycled 
PET-plastic van andere bronnen.

ECO-MATRAS

ADVIESPRIJS

€399.-

ADVIESPRIJS

€599.-

90 X 200 CM

199.-

80/90 X 200 CM

219.-
10 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/breckle-7-zones-koudschuimmatras-eco-smart-ks/p100329379?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/hn8-schlafsysteme-7-zones-pocketveringmatras-ocean-clean-tfk/p100328520?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502


Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4 249.-**

90 x 210 cm H2/H3/H4 279.-**

140 x 200 cm H2/H3/H4 379.-**

F.A.N.®

7-zones dubbel pocketveringmatras  
DUOSPRING PREMIUM
• Biedt extra comfort voor de schouder- en bekkenzones
• De juiste ventilatie dankzij de combinatie van pocketveren en koudschuim
• Voorzien van 7 zones voor een optimale ondersteuning van de wervelkolom
• De matrashoes is afneembaar en wasbaar tot 60°C
• Niet geschikt voor (elektrisch) verstelbare lattenbodems

Extra hoog  
boxspringmatras

27 cm

Met dubbelzijdige  
5 cm dikke 

koudschuimtoplaag

Dubbele rij 
pockets met 

meer dan 2 x 360 
pockets per m2

Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4 299.-

90 x 210 cm H2/H3/H4 349.-

140 x 200 cm H2/H3/H4 449.-**

7-zones pocketveringmatras XXL GELSTAR
• De gelschuimlaag zorgt ervoor dat het matras zich optimaal aan het lichaam aanpast
• Met klimaatband voor een goede ventilatie en vochtregulatie

80/90 X 200 CM

299.-
25 cm

De dubbelzijdige 5 cm  
dikke gelschuimlaag  

zorgt voor drukontlasting  
van de wervelkolom

De 12 cm hoge kern 
bevat maar liefst 

500 pockets per m2,  
voorkomt inzinken  

van het lichaam

POCKETVERING 

ADVIESPRIJS

€499.-

7-zones pocketveringmatras GEL ACTIVE
• Tijk van Lyocell (Tencel) voor goed vochttransport
• Vormt zicht direct naar het lichaam en voelt zacht aan
• De extra klimaatband zorgt voor optimale temperatuur- en vochtregulatie

20 cm

Dubbelzijdige 4 cm  
dikke gelschuimtoplaag 

met verkoelende werking

Ook verkrijgbaar als 
koudschuimmodel

Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4 229.-

90 x 210 cm H2/H3/H4 269.-

140 x 200 cm H2/H3/H4  359.-*

ADVIESPRIJS

€279.-

80/90 X 200 CM

249.-**

80/90 X 200 CM

229.-
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Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/badenia-trendline-7-zones-gelschuim-pocketveringmatras/p100241418?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/fan-7-zones-dubbel-pocketveringmatras-duospring-premium/p100260409?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/hn8-schlafsysteme-7-zones-pocketveringmatras-xxl-gelstar/p100241432?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
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Maat Prijs

80/90 x 200 cm 99.99

90 x 210 cm 119.-

140 x 200 cm 159.-

160 x 200 cm 179.-

180 x 200 cm 199.-

180 x 210 cm 219.-

  Antibacteriële 
werking

F.A.N.®

7-zones gelschuimmatrastopper GEL FEELING
• Klimaatband met een verkoelende werking 

7-zones gel-koudschuimmatras SUPREME GEL 
• De toplaag van gel heeft een wave cut-technologie voor  

een optimale ondersteuning van het lichaam
• Omdat het gelschuim direct reageert en minder vatbaar is voor kou, 

vormt het schuim zich snel naar de bewegingen van het lichaam
• De matrashoes is afneembaar en wasbaar tot 40°C

26 cm

8 cm

 SG-waarde: 40 kg/m3 Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4  239.-

90 x 210 cm H2/H3/H4  279.-

140 x 200 cm H2/H3/H4 379.-*Gelschuimtoplaag 
met verkoelende 

werking

GELSCHUIM 

ADVIESPRIJS

€449.-

ADVIESPRIJS

179.95

90 X 200 CM

239.-

90 X 200 CM

99.
99

Bijzonder zacht en  
dankzij open poriën 

extreem flexibel

Combineert de positieve 
eigenschappen van 

viscose en koudschuim; 
ondersteunt het lichaam 

en verlicht de druk

Ook verkrijgbaar als 
pocketveringmodel

12 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/badenia-7-zones-gel-koudschuimmatras-supreme-gel/p100220138?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
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Alléén op lidl.nl Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4 199.-

90 x 210 cm H2/H3/H4 219.-

140 x 200 cm H2/H3/H4 329.-*

7-zones traagschuimmatras GOOD NIGHT
• Een perfect op elkaar afgestemde matrasstructuur met een koudschuimlaag en  

een geïntegreerde viscosetopper zorgt voor een goede drukpuntontlasting
• Door de celstructuur met open poriën is dit matras zeer goed ademend

Maat Prijs

80/90 x 200 cm 39.99

90 x 210 cm 59.99

140 x 200 cm 69.99

160 x 200 cm 79.99

LIVARNO HOME®

7-zones traagschuimmatrastopper
• Met 7 lichaamszones en een traagschuimkern 
• Hoogwaardige kern van visco-elastisch schuim met 

geheugeneffect: reageert op lichaamsvorm en temperatuur
• Voor een verhoogd boxspring-gevoel (5 cm)

22 cm

Heerlijk zacht memoryfoam: 
egaliseert drukpunten op het 
matras en kan spierspanning 

voorkomen

Met praktische 
hoekelastieken ter  

fixatie van het matras 

De toplaag van heerlijk 
zacht memoryfoam is 
gemaakt van een 4 cm 

dikke laag viscoseschuim 

90 X 200 CM

39.
99

Altijd bestelbaar

Traagschuim

Traagschuim

De hoes (combinatie viscose & 
elastaan) biedt een goede 

vochtregulatie; geschikt voor 
mensen die veel zweten

TRAAGSCHUIM

ADVIESPRIJS

€449.-
90 X 200 CM

199.-
De 17 cm hoge binnenkern met 

wave cut-technologie 
ondersteunt op de juiste 

plaatsen en voorkomt inzakken

13
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/hn8-schlafsysteme-7-zones-traagschuimmatras-good-night/p100258092?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100338763?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502


WONEN

59.
99

Per stuk
LIVARNO HOME®

Dubbel gastenmatras
• Veelzijdig te gebruiken – als eenpersoonsbed,  

tweepersoonsbed en als zitblok
• Ruimtebesparend op te bergen

Maat Hardheid Prijs

80/90 x 200 cm H2/H3/H4 189.-

140 x 200 cm H2/H3/H4 279.-

Stevig gedeelte in 
het bekkengebied 

Zacht 
schoudergedeelte  

van gelschuim 

22 cm

Dikke en dubbele 
stoffen hoes met 

elastisch TENCEL™

Eenpersoonsbed:  
70 x 195 x 14 cm

Zitgedeelte:  
70 x 65 x 42 cm

Tweepersoonsbed:  
140 x 195 x 7 cm

7-zones comfortschuimmatras MEDIBETT TOP
• Medibett Top: orthopedisch slapen op een comfortabele hoogte 
• Vormstabiel en tegelijkertijd ademend: dankzij dwarsventilatiekanalen en materiaal met open poriën
• Lange levensduur: beide zijden van het matras hebben dezelfde steunkracht en kan daardoor 4 kanten gedraaid worden

90 X 200 CM

189.-

Alléén op lidl.nl

14 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/livarno-home-dubbel-gastenmatras/p100332755?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/p/beco-7-zones-comfortschuimmatras-medibett-top-80-90-140-x-200-cm/p100328916?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah


WONEN

4-seizoenendekbed
• Slaapcomfort in ieder seizoen
• Kookvast en geschikt voor de droger
• Ideaal voor mensen met allergieën

19.
99

140 x 200

Oprolbaar

Elektrische 7-zones lattenbodem
• De lattenbodem is gemaakt van hoogwaardig  

multiplex en heeft 28 verende latten voor optimaal ligcomfort

Maat Prijs

80/90 x 200 cm 229.-**

140 x 200 cm 319.-**

Maat Prijs

140 x 200 cm 19.99

200 x 200 cm 24.99

240 x 220 cm 29.99

Instelbare 
hardheidsgraad  

bij de bekken

max. 
130

KG

FMD®

2 nachtkastjes
• Krasbestendig, onderhoudsvriendelijk en  

veel opbergruimte dankzij 3 ruime lades

LIVARNO HOME®

Oprolbare lattenbodem
• Groot ligcomfort dankzij comfortzones  

en 17 berkenhouten veerbalkjes
• Geschikt voor alle typen matrassen

ADVIESPRIJS

€149.90

ADVIESPRIJS

€699.-

99.
99

Per set

35 x 40 x 61 cm

90 X 200 CM

229.-**

14.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

90 x 200 cm

Elektrisch verstelbaar aan  
het hoofd- en voeteneinde

Overtrek en vulling:  
100% polyester

15
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/hn8-schlafsysteme-elektrische-7-zones-lattenbodem/p100258091?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/q/search?q=100332773+100332768+100332238&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/livarno-home-oprolbare-lattenbodem-90-x-200-cm/p100335993?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/fmd-2-nachtkastjes/p100253191?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039502


MEDISANA®

Shiatsu-voetmassage-apparaat 
• Voor een betere doorbloeding,  

met 18 massageknoppen
• Met verwarmingsfunctie en 2 massagesnelheden

SANITAS®

Warmtedeken
• Van extra zacht, ademend materiaal
• Met 6 temperatuurstanden en automatische 

temperatuur-regeling 
• Met automatische uitschakeling na 3 uur 

MEDISANA®

Shiatsu-massagezitkussen
• Afzonderlijke nek- en vibratiemassage
• 3 selecteerbare massagezones:  

totaal, boven- en onderrug
• Extra roodlicht- en warmtefunctie

100 - 110 W 

180 x 130 cm 

39.
99

Per stuk

34.
99

Per stuk

60 W

3 standen

41 x 37 cm

Filtercapaciteit 99,95%

79.
99

Per stuk

Met zeer stille  
nachtmodus  

en timerfunctie  
(2 uur, 4 uur  

of 8 uur) 

Met handige 
afstandsbediening

SANITAS®

Luchtreiniger SLR 205
• Drielaags filtersysteem met HEPA-filter
• Voor ruimtes tot 26 m2

• Verwisselbaar filter

Alléén op lidl.nl

PER STUK

89.
99

16 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/text/p100339920?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/sanitas-luchtreiniger-slr-205/p100335610?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100339151?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100339786?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039491
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039491


Xxxxx®

Poef
• Afneembaar zitkussen
• Met 2 binnenvakken en 2 lades

29.
99

Per stuk

LIVARNO HOME®

Bureaustoel
• Ergonomisch gevormde  

rugleuning en zitting
• Traploos instelbare zithoogte
• Weerstand van het  

kantelmechanisme individueel  
aan te passen

• Met ademende, netvormige  
rugbespanning

Timba meegroeistoel
• Met 3-punts eiligheidsgordel, 

verstelbare voetjes, hoge 
rugleuning en afneembaar 
eetdienblad 

• Excl. zitkussen  
(apart online bestelbaar) 

69.
99

Per stuk

max. 
100

KG
30

Zithoogte: 52 - 62 cm

60 x 62 x 95 - 105 cm

Vanaf 6 maanden

Elektrisch in  
hoogte verstelbaar

140 x 65 cm

Elektrisch zit/sta-bureau 
• Ergonomisch verantwoord - wissel gemakkelijk van houding
• Ook verkrijgbaar in 140 x 80 cm (€349.-)

ADVIESPRIJS

€349.-

ADVIESPRIJS

€89.90

59.
99

Per stuk

Alléén op lidl.nl

68 cm 117,5 cm

max. 
110

KG

PER STUK

299.-*
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Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/text/p850000201?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/livarno-home-bureaustoel/p100334288?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/safety-1st-timba-meegroeistoel/p100180157?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039526
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039526


Alléén op lidl.nl

LIVARNO HOME®

Zitbank
• Afneembaar zitkussen
• Met 2 binnenvakken en lades

LIVARNO HOME®

Poef
• Afneembaar zitkussen
• Met 1 binnenvak en lade

LIVARNO HOME®

Dressoir Stockholm
• Met 3 lades en een groot opbergvak met deur
• Met metalen handgreepjes

LIVARNO HOME®

TV-meubel Stockholm
• Met 2 lades en 2 open opbergvakken
• Lades met metalen handgreepjes

79.
99

Per stuk

69.
99

Per stuk

78 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 40 cm

113 x 40 x 88 cm

113 x 40 x 57 cm

14.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

max. 
110

KG

max. 
110

KG

PER STUK

24.
99

Altijd bestelbaar

18 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/text/p100338691?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p850000188?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/livarno-home-poef/p100335769?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039526
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039526
https://www.lidl.nl/p/livarno-home-zitbank/p100340731?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah


LIVARNO HOME®

Smalle ladekast Basel 
• 4 lades met stevige,  

metalen geleiders
• Inzetstuk van gesatineerd glas
• Met metalen handgrepen

37 x 40 x 124 cm

99.
99

Per stuk

80 x 40 x 124 cm

LIVARNO HOME®

Ladekast Basel
• 4 lades met stevige, metalen geleiders
• Inzetstuk van gesatineerd glas
• Met metalen handgrepen

PER STUK

69.
99LIVARNO HOME®

Ladekast Basel
• 3 lades met stevige, metalen geleiders
• Inzetstuk van gesatineerd glas
• Met metalen handgrepen

74.
99

Per stuk

80 x 40 x 95 cm

19
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/text/p100338966?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p850000198?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100338981?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039526


Alléén op lidl.nl

Accu-reciprozaag
• Moeiteloos zagen van hout, kunststof, metaal  

en bouwmaterialen
• Borstelloze motor – bijzonder duurzaam,  

krachtig en slijtarm
• Traploos regelbaar toerental via schakelaar
• Toerental stationair : 0-3.000 tpm
• Excl. accu

Accu-kruislijnlaser 4V
• Nauwkeurige, gelijktijdige markering 

op alle kamermuren 
• Groen laserlicht voor betere zichtbaarheid 
• Li-Ion-accu (4V 2,6Ah)
• Incl. driepootstatief met verlengbare  

middenzuil via zwengel en uittrekbare  
poten (max. hoogte 1,5 m) 

Accu-haakse slijper
• Borstelloze motor – bijzonder duurzaam,  

krachtig en slijtarm
• Robuuste, gegoten aluminium aandrijfbehuizing  

met een frontgreep met 3 standen
• Elektronisch geregelde, zachte aanloop  

(Soft Start) en Quick-stop 
• Excl. accu

59.
99

Per stuk

69.
99

Per stuk

Incl. 1 slijpschijf  
(Ø 125 mm) en 

spansleutel

Incl. 2 zaagbladen 
(Swiss Made) voor  

hout en metaal 

59.
99

Per stuk

COMPATIBEL MET AL HET PARKSIDE 
PERFORMANCE GEREEDSCHAP

Altijd bestelbaar

360° roterende laser met  
horizontale projectie rondom en  

verticaal kruisende laserlijn

Toerental: 
10.000 tpm

Werkbereik: tot 15 m 

Nivelleringstijd: ca. 4 s

Slaglengte: 22 mm

2Ah 
€19,99

€9,99

€27,99

4Ah 
€34,99

De állerhoogste kwaliteit  
gereedschap voor de  
professionele klusser!  

20 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/text/p100339702?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-accu-20v-2-ah/p100338920?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-performance-accu-kruislijnlaser/p100312705?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-performance-accu-haakse-slijpmachine-20v-zonder-accu/p100313152?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-performance-accu-reciprozaag-20v-zonder-accu/p100312874?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516
https://www.lidl.nl/p/parkside-accu-20v-2-ah-oplader/p100339212?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-accu-oplader-2-4-ah/p100338921?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah


Accu-slagboorschroefmachine
• Borstelloze motor  - bijzonder duurzaam, krachtig en slijtarm
• Krachtige motor met 2-versnelling-aandrijving en  

bijschakelbaar hoogvermogen-slagaandrijving
• Hoogwaardige Röhm-boorhouder van metaal  

met radiale vergrendeling (Made in Germany) 
• Excl. accu

Accu-schroefboormachine 20V
• Snelle wisseling tussen boor- en schroeffunctie
• Incl. accu 20V/2Ah en snellader

Toerental:  
1e versnelling 0-500 tpm,  

2e versnelling 0-2.000 tpm

Draaimomenttrappen:  
    21 + 1 boormoment

Max. draaimoment: 60 Nm

69.
99

Per stuk

Incl. verstelbare extra 
handgreep met metalen  

diepte-aanslag

 Ideaal voor intensief 
gebruik met grote en 

brede schroeven

Draaimoment: max. 80 Nm 

Slagfrequentie: 36.000 tpm  

Borstelloze
motor

Parkside x  
20 v team 

Praktische  
koffer

Automatische
spilvergrendeling

Metalen  
röhm-boorkop

PER STUK

79.
99

Altijd bestelbaar

Bron: test zware schroefboormachines Consumentenbond, jan '21.  
Parkside Performance accu-schroefboormachine 20V: Best Getest en Beste Koop

21
Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/parkside-performance-accu-schroefboormachine-20v/p100272168?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-performance-accu-slagboorschroefmachine-20v-zonder-accu/p100312674?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516


Elektrische insteekzaag
• Bijschakelbare laser voor nauwkeuriger zagen
• Traploos instelbare zaagdiepte van 0–27 mm 
• Geschikt voor gangbare zaagbladen met Ø 89 mm
• Incl. o.a. HSS-cirkelzaagblad (1x 80 + 1x 60  

tanden), diamantdoorslijpschijf, TCT-zaagblad  
(30 tanden) en parallelaanslag

710 W

Stationair toerental: 5.500 tpm

Insteekzaag met geleiderail 
• Voor precieze sneden in hout, kunststof en  

licht bouwmateriaal, zoals gipsplaten
• Geleiderail van aluminium (in 2 lengtes 

monteerbaar, 70 of 140 cm)
• Incl. splijtwig, universeel zaagblad Ø 165 mm  

(24 tanden, voorgemonteerd) en 2-delige 
geleiderail met verbindingselement

Zaagdiepte traploos  
instelbaar van 0–56 mm

1.200 W

Zaaghoek: 90–45°

Geschikt voor gangbare  
zaagbladen met  

Ø 165 mm

Geschikt voor o.a. 
hout, kunststof, 
aluminium en 

gipsplaten

Reciprozaag
• Voor moeiteloos zagen van hout, kunststof, metaal en lichte materialen
• Uittrekbare voetplaat voor variabele zaagdieptes
• Snel zaagbladen wisselen zonder gereedschap dankzij de snelspanplaat
• Incl. houtzaagblad (Swiss Made) en metaalzaagblad
• Snoerlengte: 4 m

710 W

Slaglengte: 20 mm

Nominaal stationair 
toerental: 0 - 2800 tpm

79.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

49.
99

Per stuk

Altijd bestelbaar

Alléén op lidl.nl

PER STUK

34.
99

Altijd bestelbaar

22 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/parkside-reciprozaag/p100321309?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-insteekzaag/p100325620?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
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https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516


Bovenfreesmachine
• Voor een veelzijdige en nauwkeurige  

bewerking van hout, lichte materialen  
en non-ferromaterialen 

• Freesdiepte-aanslag: max. 55 mm 
• Lengte stroomsnoer: 4 m 

1.200 W

Slagschroevendraaier 
• Krachtige slagschroevendraaier voor wielmontage  

van voertuigen 
• Max. draaimoment: 400 Nm 
• Vierkanthouder: ½ 
• Incl. 4 steeksleutels (17 / 19 / 21 / 23 mm) 
• Excl. accu en oplader (aanbevolen accu: 20V/4Ah)

Incl. 4 steeksleutels 
(17 / 19 / 21 / 23 mm)

PER STUK

49.
99

Altijd bestelbaar

Traploos instelbare  
diepte-aanslag  

met fijnafstelling

PER STUK

49.
99

Altijd bestelbaar

Max. draaimoment: 
400 Nm
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Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/text/p100338879?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-accu-draaislag-schroefmachine-20v-zonder-accu/p100335169?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516


1.200 W

Tafeluitbreiding aan 
de zijkant met variabel 

uittrekmechanisme

Voor het nauwkeurig zagen  
van hout, kunststof,  

licht- en non-ferrometaal

PER STUK

79.
99

Sloophamer 1700
• Met grote slagkracht voor sloopwerkzaamheden en het  

doorbreken van beton, steen of metselwerk
• 6-traps instelbare slagkracht, maakt het op materiaal afgestemd 

werken mogelijk
• Aantal slagen: 200-2.100 pm
• Incl. o.a. puntbeitel en platte beitel (38 cm)
• Ook verkrijgbaar in 1.300 W (€69,99)

1.700 W

Slagkracht: 50 J

49 x 52 x 44 cm

SDS-max-systeem

Alléén op lidl.nl

119.-
Per stuk

Altijd bestelbaarAltijd bestelbaar

Altijd bestelbaar

Mobiele tafelcirkelzaag
• Gemakkelijk transport – totaalgewicht slechts 14 kg 
• Stationair toerental: 4800 tpm
• Verstekhoek: 0–45°
• Zaaghoogte: 0–48 mm (bij 45° verstek 0–45 mm)
• Zaagblad (voorgemonteerd): Ø 210 mm / 24 tanden
• Incl. parallelaanslag, hoekaanslag, schuifstok en materiaal voor bevestiging op de werkbank

Boormachine- 
standaard 
• Voor precisieboren in  

bijv. hout, metaal en kunststof
• Incl. bankschroef

22.
99

Per stuk

 Max. boordiepte: 60 mm

Boorhouder: Ø 43 mm

24 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/text/p100337955?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/text/p100337017?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-sloophamer-1700/p100330737?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516


Draaibank
• Voor de bewerking van hout
• Spilkast met M18-aansluitschroefdraad  

(voor het vasthouden van de spanplaat  
en de 4-punts spilneus), incl. rijstok met  
snelvergrendelingshendel en meelopende  
spindelpunt

• Incl. 2 draaibeitels

Persluchtpomp met zuigercompressor
• Krachtige elektromotor voor snelle drukopbouw
• Olie- en onderhoudsvrij
• Ook geschikt voor autobanden
• Lengte persluchtslang: 3 m
• Incl. persluchtpistool met manometer, slang met snelsluiting van de hendel, 9-delige adapter- en mondstukkenset

1.100 W

Werkdruk: max. 8 bar

Aanzuigvermogen: 180 l/min.

400 W

Max. werkstuklengte: 100 cm

Veelzijdig inzetbaar voor  
persluchtwerkzaamheden,  
zoals vullen en uitblazen

Kruislijnlaser 
• Gemakkelijke en nauwkeurige projectie  

van rechthoekige oriëntatielijnen
• Talloze gebruiksmogelijkheden door  

2 standen: automatisch (zelfnivellerend)  
en instelbare hoek

• Incl. batterijen

PER STUK

59.
99

29.
99

Per stuk

Max. hoogte: 65 cm

Zelfnivelleringsbereik: ± 4°

Werkbereik: tot 10 m

Altijd bestelbaar

119.-
Per stuk

Altijd bestelbaarAltijd bestelbaar
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Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/p/parkside-draagbare-compressor/p100321308?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-kruislijnlaser/p100335391?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/p/parkside-draaibank/p100330735?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039516


Alléén op lidl.nl

Ski-/snowboardhelm
• Contrastversterkend, 

gespiegeld vizier met een 
spiegelcoating en een 
breukvaste polycarbonaat lens

• Buitenschaal van ABS en 
binnenschaal van bijzonder 
absorberend EPS

• Ventilatiesysteem met 4 
openingen voor luchtcirculatie

• Verstelbare maten: S/M (55-59 
cm) en L/XL (59-62 cm) 

CRIVIT®

2 paar skisokken 
• Dames: 35/36 t/m 41/42,  

heren: 39/40 t/m 45/46

34.
99

Per stuk

9.
99

2 paar

Vingertoppen aan de rechterwijsvinger en duim  
voorzien van een handige touch-functie

Met kussens op tenen, hiel, achillespees, kuit, scheenbeen,  
wreef en enkels voor bescherming en drukplekvermindering 

14.
99

Per paar

CRIVIT PRO®

Skihandschoenen
• Waterafstotend bovenmateriaal door de  

BIONIC-FINISH® ECO-behandeling
• Warm gevoerd en met 3M™ Thinsulate™ 

Insulation voor een optimale warmte-isolatie
• Dames: 7 t/m 8, heren: 8,5 t/m 9,5

Extreem licht!

Afneembare 
oorwattering met 
pluche binnenkant

Comfort-kinriem 
met veiligheids- 
vergrendeling

Effectief ventilatiesysteem

26 OP=OP! Alleen op lidl.nl! 

https://www.lidl.nl/p/crivit-ski-/snowboardhelm/p100340479?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/q/search?q=100337668+100337615&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/q/search?q=100337541+100337475&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039522
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039522


19.
99

Per stuk

19.
99

Per stuk

ESMARA/LIVERGY®

Thermo-onderbroek
• Dames: XS t/m L, heren: S t/m XL

ESMARA/LIVERGY®

Thermoshirt
• Dames: XS t/m L, heren: S t/m XL

100% merinowol

100% merinowol

Thermo-zones

Thermo-zones

Ventilatie-zones

Comfortabele tailleband en kraag

PER STUK

39.
99

Binnenbeenversterking 
met sneeuwvanger Taille in wijdte verstelbaar

Zijzakken met rits

CRIVIT PRO®

Skibroek
• Waterafstotend bovenmateriaal door de BIONIC-FINISH® ECO-behandeling
• Met RECCO® en waterkolom 10.000 mm
• Dames: 36 t/m 44, heren 46 t/m 56
* Kijk voor de bijpassende ski-jassen op de achterpagina

Winddicht

WATERKOLOM
10.000 MM

Huid

Waterdicht
10.000 mm

waterkolom

Getapete
hoofdnaden Ademend

10.000 g/m2/24h

Merinowol
• Sterk en ademend
• Zacht op de huid
• Temperatuurregulerend
• Vochtregulerend
• 100% natuurlijke wol
• Behoudt de pasvorm

 

Met nauwkeurige  
lokalisering door  
Recco®-reflec or
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Standaard verzendkosten: €4,99. 

* Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99. 
** Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99.

*** Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99. 
Eerst ééééééééven kijken op lidl.nl

https://www.lidl.nl/q/search?q=100339380+100339360&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/q/search?q=100339351+100339313&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/q/search?q=100337640+100337582&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039522


Ventilatie onder  
de arm met 
mesh-inzetAfneembare  

capuchon

Geïntegreerde 
sneeuwvanger

Mouwrand 
met duimgat

De prijsacties in deze folder zijn geldig t/m 26 december 2021 tenzij anders vermeld en zolang de 
voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij  
hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. 
Dit is een uitgave van Lidl Nederland GmbH, Havenstraat 71, 1271 AD Huizen. 
 
Standaard verzendkosten Lidl.nl: €4,99. *Toeslag artikelen 120-180 cm / 31,5 kg: €7,99.
**Toeslag artikelen 180-240 cm / 31,5-50 kg: €24,99. ***Toeslag artikelen vanaf 240 cm / 50 kg: €49,99.

020 - 709 50 39  
Ma. - vr. 8:00 - 21:00 uur /  
Za. - zo. 09:30 - 18:00 uur

www.lidl.nl/contact

   www.facebook.com/lidlnederland

KLANTENSERVICE

 

Met nauwkeurige  
lokalisering door  
Recco®-reflec or

DE HOOGSTE KWALITEIT 
WINTERSPORTARTIKELEN

Winddicht

WATERKOLOM
10.000 MM

Huid

Waterdicht
10.000 mm

waterkolom

Getapete
hoofdnaden Ademend

10.000 g/m2/24h

PER STUK

59.
99

ALLEEN OPALLEEN OP lidl.nl

CRIVIT PRO®

Ski-jas
• Waterafstotend bovenmateriaal door de  

BIONIC-FINISH® ECO-behandeling
• Dames: XS t/m L, heren: S t/m XL
• Met RECCO® en waterkolom 10.000 mm

https://www.lidl.nl/q/search?q=100337629+100337545&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah
https://www.lidl.nl/c/service-contact/s10008086?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah&utm_content=Contact
https://www.lidl.nl/c/lidl-shop/s10008767?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah&utm_content=LidlShop_Logo
https://www.lidl.nl/c/a10010475?utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=WO48_ecom_os_bm_hah#10039522
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