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Budapest legnagyobb ALDI-áruháza nyílik a Lurdy Házban
Biatorbágy, 2021.11.25. – Újabb üzletet nyit az ALDI Budapesten. A Lurdy Házban megnyíló
egység közel 1300 négyzetméteres árusítóterével nem csupán Budapest legnagyobb ALDI
áruháza lesz, hanem az ország összes ALDI-ja közül is kiemelkedő nagyságú árusítótérrel
rendelkezik.
A Lurdy Ház földszintjén, a korábbi könyváruház területén kap helyet a főváros legújabb ALDI-áruháza.
A könyváruház a bevásárlóközponton belül másik üzletbe költözött, így továbbra is elérhető marad. Az
ALDI 2021 augusztusában kezdte el a terület felújítását, amely során az üzlet teljes gépészete és
elektromos hálózata megújult, és energiatakarékos LED-fényforrásokat építettek be. A vásárlók a
mélygarázsból egyszerűen és gyorsan, egy külön lifttel közelíthetik az ALDI üzletét: az autóval érkezők
az ALDI logókkal jelölt liftházat a Lurdy Ház mélygarázsának kijárati részén találják meg.
A közel 1300 négyzetméteres árusítóteret az ALDI legújabb belső dizájnja szerint alakították ki. A
zöldség-gyümölcs pult immár a bejáratnál található, így a vásárlók az üzletbe lépve mintegy 120
zöldségből és gyümölcsből választhatnak, amelynek nagy része magyar forrásból érkezik az ALDI-hoz.
A tágas eladótér lehetővé teszi, hogy mind a zöldség-gyümölcs pult, mind az „Azon melegében”
látványpékség nagy prezentációs felületet kapjon, így kényelmesen elérhető a vásárlók számára. A
látványpékség 50 frissen, helyben sütött kenyérrel, illetve édes és sós pékáruval – köztük számos
laktóz-, illetve gluténmentes termékkel – várja a vásárlókat. A látványpékség modern bútorzatában
minden egyes termék külön rekeszben kap helyet, és mindegyik rekesz egy önzáró ajtóval rendelkezik,
a vásárlók pedig a kihelyezett fém fogóeszközökkel választhatják ki a terméket. Az áruház ezzel is a
higiénikus és biztonságos vásárlást teszi lehetővé.
A IX. kerületben is lehet online rendelni az ALDI-ból, hiszen több mint 3000 ALDI-ban kapható árucikk,
továbbá az áruházlánc szezonális kínálatának egy része elérhető a weben keresztül, a ROKSH személyes
bevásárlói pedig házhoz szállítják a megrendelt termékeket.
„A 42. fővárosi ALDI-áruházban 25 új munkahelyet hoztunk létre, így országosan már több mint 4500
munkavállalónak biztosítunk hosszú távú karrierlehetőséget a kereskedelem, a logisztika és az
informatika területén” – nyilatkozta hozzá Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
országos ügyvezető igazgatója. „A Lurdy Háznak a klasszikus kiskereskedelmi funkciója mellett komoly
konferencia- és rendezvényszervezési kompetenciája van, jelentős a látogatószáma és sok cég irodája
is itt található meg. A IX. kerületben továbbá számos lakóingatlan-fejlesztés zajlik, amelyeknek
köszönhetően jelentősen bővül a Lurdy Ház vonzáskörzetének lakosságszáma, ami egy újabb érv volt
a helyszín mellett” – tette hozzá Bernhard Haider.
Az áruházlánc jelentős akciókkal készül, amelyek csak az új üzletben lesznek érvényesek a nyitás
időszakában: több mint 30 non-food termék, különböző háztartási cikkek, barkácstermékek, játékok,
szórakoztatóelektronikai eszközök lesznek kaphatók a készlet erejéig akár 50%-os kedvezménnyel a
korábbi árakhoz képest, de számos élelmiszer is 30-40%-os árengedménnyel lesz elérhető.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket
biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban
nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 152 üzlettel van jelen
a magyar kiskereskedelemben és több mint 4500 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt
egyéni és csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének
parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának,
mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi
projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatásúgázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. Az ALDI környezetvédelmi tevékenységével elnyerte
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Az Év Környezettudatos Kereskedője 2021-es díjat. Az ALDI Magyarország lett a PwC 2021 Legvonzóbb
Munkahelye Díj első helyezettje a kiskereskedelem kategóriában. A vállalatról bővebb információ a
www.aldi.hu honlapon található.
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/

aldi.hu

