
OD ŚRODY 28.07 OD SOBOTY 31.07

OD SOBOTY 24.07 do wyczerpania zapasów

NA ODZIEŻ ORAZ ARTYKUŁY DLA DOMU I OGRODU*

*  Akcja dotyczy wybranych artykułów. 
Ze względu na obniżkę dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. 

ALE!
CENA

UP2FASHION
Kombinezon damski 
Sztuka

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

HIT

3999 FERREX
Szlifierka 
kątowa 
Sztuka 

HIT

9900

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

M1VLXCS95 HOHENSTEIN HTTI

O

RGANIC 100

content standar
d

OCS CU812552

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

M1VLXCMC5 HOHENSTEIN HTTI

O
RGANIC 100

content standar
d

OCS CU812552

M1VLXCV26 HOHENSTEIN HTTI

2899 KRONTALER
Budzik analogowy
Sztuka
cichy mechanizm kwarcowy 
z sekundnikiem; wyświetlanie 
godzin, minut i sekund; alarm; 
podświetlenie; do wyboru 
różne rodzaje

2799 NOVITESSE
Nakładka wodoodporna 
na materac
Sztuka
100% poliester; 5-warstwowa, z podwójną 
warstwą chłonną; wymiary: 70 × 90 cm

  A18-1084 HOHENSTEIN HTTI  A18-1084 HOHENSTEIN HTTI  

3499 NOVITESSE
Prześcieradło 
z jerseyu 
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
z gumką na całym obwodzie; 
wymiary: 140–160 × 200 cm; 
do wyboru różne rodzaje

7999 NOVITESSE
Pościel z jerseyu 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; 
z zamkiem błyskawicznym; 
wymiary: 140 × 200; 
do wyboru różne rodzaje

1999 NOVITESSE
Poszewki 
z jerseyu 
z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; 
wymiary: 40 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TWOJA
str� a relaksu

1.

2.

1. 2.

DO WYBORU 
RÓŻNE KOLORY

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 2
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3999
UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para
78% poliester, 
19% wiskoza, 3% elastan 
lub 74% poliester, 
24% wiskoza, 2% elastan
Rozmiary: 38–44

2999 UP2FASHION
Bluzka damska
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™); każdy model 
z innym wykończeniem rękawów; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

UP2FASHION
Kombinezon 
damski
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™); z kieszeniami; 
100% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™); z kieszeniami; 
100% wiskoza (Lenzing™ 

do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  1805050 Centexbel  1805050 Centexbel  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

Z EFEKTOWNĄ 
STRUKTURĄ

1899
UP2FASHION 
Szorty damskie 
Para 
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™); 
z kieszeniami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
we wszystkich rozmiarach

HIT

3999

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.3
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Certi� ed by Certi� ed by 

3PAK

2PAK

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648

3999
ROYAL LIFE 
Plecak trekkingowy 
dla dzieci 
Sztuka 
lekki i funkcjonalny, obszerna komora 
główna ze ściągaczem, kieszenie boczne 
i dodatkowy schowek w klapie zamykany 
na zamek błyskawiczny, pas biodrowy 
o regulowanej długości; do wyboru 
różne rodzaje 

1399 POCOPIANO
Majtki dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 134–158

1299
POCOPIANO
Bielizna dziewczęca/
chłopięca z bawełną BIO
Opak. 2 szt./3 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®)
Rozmiary: 74/80–110/116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1599 POCOPIANO
Biustonosz 
dziewczęcy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 134–158

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

PASY RAMIENNE 
Z WKŁADKAMI 

O REGULOWANEJ 
DŁUGOŚCI

MAKS. 
OBCIĄŻENIE 

BLATU: 
DO 20 KG MAKS. 

OBCIĄŻENIE 
TABORETU: 
DO 100 KG

WYGODNY TYŁ Z WKŁADKAMI 
Z SYSTEMEM WENTYLACYJNYM

4999
ADVENTURIDGE
Taboret 
turystyczny 
z funkcją stolika
Sztuka
wymiary: 40 × 40 × 48 cm; 
składany, z oddzielnym blatem, 
łatwy w transporcie, zajmuje 
mało miejsca po złożeniu

2499 Pieluszki
z bawełny BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO; 
w skład zestawu wchodzą 
pieluszki o rozmiarze: 
70 × 70 cm lub 75 × 75 cm; 
do wyboru różne zestawy

  D19-2253 HOHENSTEIN HTTI  D19-2253 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 4
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Certi� ed by CU 816183Certi� ed by CU 816183

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

M1YLDUE70 HOHENSTEIN HTTI

SKŁADANY 
UCHWYT

1600 W

3499
HOME CREATION 
Dywaniki łazienkowe 
z bawełny BIO
Sztuka/Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; wymiary:
60 × 100 cm (1 szt.) lub 50 × 75 cm (2 szt.); 
do wyboru różne rodzaje

  M1YLD4WX HOHENSTEIN HTTI

Certi� ed by CU 816183Certi� ed by CU 816183

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

4999
QUIGG
Suszarka do włosów
Sztuka
z funkcją jonizacji; dwa stopnie nawiewu 
oraz dodatkowy nawiew zimnym 
powietrzem dla lepszego utrwalenia 
fryzury; składany uchwyt ułatwia 
przechowanie; do wyboru dwa rodzaje

2499
HOME CREATION
Luksusowe ręczniki 
z bawełny BIO
Sztuka/Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; wymiary: 
70 × 140 cm (1 szt.) lub 50 × 100 cm (2 szt.); 
do wyboru różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.5
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8999
Taboret 
pod prysznic
Sztuka
regulowana wysokość 
siedziska; uchwyt na słuchawkę 
prysznicową; do wyboru dwa 
rodzaje

1499
HOME CREATION
Mata do wanny/brodzika
Sztuka
materiał: PVC; można prać w pralce; do wyboru:
• mata do brodzika: kwadratowa; wymiary: ok. 54 × 54 cm
• mata do wanny: owalna; wymiary: ok. 36 × 90 cm
• mata dziecięca: owalna 69 × 38 cm lub w kształcie 

hipopotama 74 × 37 cm

8999 Akcesoria łazienkowe
dla seniorów
Sztuka
do wyboru: 
• siedzisko wannowe, z uchwytem 

na słuchawkę prysznicową
• uchwyt do wanny, z regulacją wysokości
• schodek pomocniczy, ułatwia wejście 

do wanny czy prysznica

KĄPIELE?
Nigdy za wiele!

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 6
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1499 HOME CREATION
Nóż uniwersalny/
do warzyw i owoców
Sztuka
z ceramicznym ostrzem; trzonek o ergonomicznym 
kształcie; z ochronną nasadką

1999 HOME CREATION
Nóż do filetowania/szefa kuchni
Sztuka
z ceramicznym ostrzem; trzonek o ergonomicznym 
kształcie; z ochronną nasadką

LATO 
w kuchni

AMBIANO
Garnek 
do pasteryzacji 
Sztuka
pojemność: ok. 27 l; na maks. 
14 słoików o pojemności 0,5 l; 
regulowany termostat w zakresie 
30–100°C; timer 120 min; optyczna 
sygnalizacja czasu pracy

289
POJEMNOŚĆ OK. 27 L

1800 W

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.7

OD SOBOTY 31.07



999
HOME CREATION
Mata do osuszania naczyń
Sztuka
100% poliester; wkład: 100% poliuretan; wymiary: 
45 × 40 cm; do wyboru różne rodzaje

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

1499
HOME CREATION
Słomki do napojów
Sztuka/Zestaw
wielokrotnego użytku; do wyboru 
różne rodzaje

1199 HOME CREATION
Słoiki na przetwory
Zestaw 4 szt.
(1 szt. = 3,00)
średnica: ok. 7,5 cm; z etykietami do opisania; 
przystosowane do mycia w zmywarce

HOME CREATION
Nóż uniwersalny/
do warzyw i owoców
Sztuka
z ceramicznym ostrzem; trzonek o ergonomicznym 
kształcie; z ochronną nasadką

1299
HOME CREATION
Uniwersalna pokrywka silikonowa
Sztuka/Zestaw
do szczelnego przykrywania garnków, misek; 
odporna na wysokie temperatury; do wyboru:
• duża pokrywka – średnica: 29,5 cm
• 2 średnie pokrywki – średnica: 20 cm
• 4 małe pokrywki – średnica: 10,5 cm

5999
QUIGG
Elektryczny mini siekacz
Sztuka
2 stopnie mocy; pojemnik do miksowania o pojemności 500 ml

MIKSOWANIE ROZDRABNIANIE SPIENIANIE

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 8
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1499 WALKX
Skarpety bezuciskowe 
damsko-męskie
Opak. 3 pary
85% bawełna, 13% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

4499
WALKX
Sandały/Klapki damskie
Para
syntetyczny materiał wierzchni i wyściółka, wkładka z pianki typu EVA 
z efektem pamięci kształtu stopy pokryta skórą; podeszwa z TPR; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3PAK

1599
HOME CREATION
Obrus winylowy 
z podkładem 
flanelowym
Sztuka
z wodoodporną powłoką; 
wytrzymały; do domu lub 
ogrodu; do wyboru różne 
rodzaje; wymiary:
• prostokątny: 130 × 160 cm
• owalny: 130 × 180 cm
• okrągły o średnicy 160 cm

2499
HOME CREATION
Zamykane pudełka 
do przechowywania
Zestaw 2 szt.
(1 szt. = 12,50)
do uniwersalnego zastosowania; stabilne dzięki wzmocnieniu 
z płyty MDF; wymiary: ok. 30 × 30 × 30 cm; do wyboru różne rodzaje

  21.0.57662 HOHENSTEIN HTTI  21.0.57662 HOHENSTEIN HTTI  

4499
KRONTALER
Zegarek 
sportowy
Sztuka
z silikonowym paskiem; 
z cyfrowym wyświetlaczem; 
wyświetlacz daty, funkcja 
alarmu, pomiar dystansu, 
stoper, funkcja wyświetlania 
międzyczasów, 7-dniowa 
pamięć danych, wodoodporny 
do 10 barów; bateria 
w komplecie; do wyboru 
różne rodzaje

KROKOMIERZ 
(CZUJNIK 3G)

POMIAR 
SPALANIA 
KALORII

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.9
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3499
STRAIGHT UP
Szorty męskie
Para
100% bawełna; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

2299 POCOPIANO
Piżama dziecięca 3-częściowa 
z bawełną BIO
Zestaw
100% bawełna BIO lub 95% bawełną BIO, 5% wiskoza 
lub 98% bawełna BIO, 2% wiskoza; w skład zestawu 
wchodzą: koszulka, krótkie spodenki i długie spodnie; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 74/80–110/116

  VN020164957 OeTI  VN020164957 OeTI  

7999 HOME CREATION
Ławka dziecięca ze schowkiem
Zestaw
montaż bez użycia narzędzi; wykonana z płyty MDF 
pokrytej tkaniną; z tapicerowaną pokrywą; duża pojemność 
schowka; maksymalne obciążenie: 100 kg; wymiary 
(dł. × głęb. × wys.): ok. 78 × 38 × 38 cm 

100% 
BAWEŁNA

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Sukienka 
damska 
elegancka
Sztuka
96% poliester, 
4% elastan, 
podszewka: 
100% poliester; 
do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

4499

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 10
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2699 HOME CREATION
Kosz składany z uchwytami
Sztuka
pojemność: ok. 32 l; wymiary: 48 × 34,5 × 23,5 cm; 
do wyboru różne rodzaje

4499
QUIGG
Ciśnieniomierz 
nadgarstkowy
Sztuka
czytelny wyświetlacz; klasyfikacja 
wyników pomiaru według kolorowej 
skali zgodnie z zalecaniami 
WHO; pamięć 60 pomiarów dla 
4 użytkowników; obliczanie średniej 
wartości z 3 ostatnich pomiarów; 
w zestawie etui do przechowywania

PAMIĘĆ 60 POMIARÓW 
DLA 4 UŻYTKOWNIKÓW

Z ETUI DO 
PRZECHOWYWANIA

6999 SILK’N
Elektryczny pilnik do stóp
Sztuka
ergonomiczny kształt głowicy pilnika ułatwia przesuwanie 
we wszystkich kierunkach; w zestawie 2 wymienne rolki: 
średnio- i gruboziarnista oraz baterie

9999 REMINGTON
Lokówka/Prostownica/Trymer
Sztuka
do wyboru:
• lokówka – czas nagrzewania: ok. 30 sekund; 

wyświetlacz LCD; automatyczny wyłącznik
• prostownica – czas nagrzewania: ok. 15 sekund; 

wyświetlacz LCD; płytki o wydłużonej konstrukcji 
110 mm

• trymer do brody – aż 11 długości trymowania; 
ceramiczne ostrza

6999 HOME CREATION
Organizer z szufladami 
Sztuka
na kółkach; z 4 szufladami o pojemności 10 l; 
wymiary: ok. 35 × 26 × 67 cm; do wyboru różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.11
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599
WORKZONE
Opaski mocujące 
Zestaw
do wyboru 5 różnych zestawów: rzepy do spinania kabli 
(12 szt.), opaski mocujące z rzepem (6 szt.), elastyczne 
opaski z rzepem (4 szt.), mini opaski z otworem (10 szt.), 
opaski odblaskowe na rzepy (4 szt.)

FERREX
Szlifierka kątowa 
Sztuka 
• moc: 1200 W
• obudowa z aluminium
• elektroniczna regulacja obrotów
• 2-punktowy wyłącznik bezpieczeństwa
• gwint wrzeciona: M14 z blokadą wrzeciona umożliwiającą szybką i prostą wymianę 

tarczy
• szybkie ustawianie osłony bez narzędzi
• miękka nakładka na uchwyt z tworzywa sztucznego zwiększająca komfort pracy 
• prędkość obrotowa biegu jałowego: 3000–12000 obr./min

miękka nakładka na uchwyt z tworzywa sztucznego zwiększająca komfort pracy 
prędkość obrotowa biegu jałowego: 3000–12000 obr./min
miękka nakładka na uchwyt z tworzywa sztucznego zwiększająca komfort pracy 

• akcesoria: rękojeść dodatkowa, osłona do ciecia, klucz montażowy
• do tarcz szlifierskich o ø ok. 125 mm
• kabel zasilający o długości ok. 3 m1499

WORKZONE
Akcesoria 
magnetyczne 
warsztatowe
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
• magnetyzer/demagnetyzer
• 2-częściowy zestaw narzędzi inspekcyjnych
• szyna magnetyczna
• duża szalka magnetyczna
• minitalerz magnetyczny

1999 WORKZONE
Klucze imbusowe
Zestaw 10 szt.
ze stali chromowo-wanadowej; bardzo długie; 
ze specjalnym uchwytem do wielkości od 5 mm; 
z końcówką kulową do pracy pod różnym kątem

4499 WORKZONE
Klucze przegubowe 
z grzechotką 
Zestaw
wykonane ze stali chromowej 40 Cr; głowice 
na przegubie 180 stopni; grzechotka 72 T; wysoka 
twardość (HRC 42–48); rozmiary: 8, 10, 13, 15, 17 mm

2999 WORKZONE
Wkrętaki
Zestaw 6 szt.
bardzo długie; z magnetycznymi 
końcówkami; umożliwiają dosięgnięcie 
trudno dostępnych miejsc

HIT

9900

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 12
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60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

O

RGANIC 100

content standar
d

OCS CU812552

M1VLXCV26 HOHENSTEIN HTTI

3499
HOME CREATION
Kamień do pieczenia pizzy
Sztuka
do pieczenia w piekarniku i na grillu; do wyboru:
• prostokątny, wymiary: ok. 38 × 30 cm
• okrągły, średnica: ok. 38 cm

MAMIA
Pieluszki 
Opak. 24/44/50/56 szt.
do wyboru:
• Newborn 1 (24 szt.) - promocja: 6,29, stara cena: 8,99
• Mini 2 (56 szt.) - promocja: 14,69, stara cena: 20,99
• Midi 3 (56 szt.) - promocja: 16,19, stara cena: 23,19
• Maxi 4 (50 szt.) - promocja: 16,99, stara cena: 24,29
• Junior 5 (44 szt.) - promocja: 17,69, stara cena: 25,27

CENA OD:

-30%

629
899

Brzoskwinie 
Cena za kg
klasa I

-55%

449
999

OSZCZĘDZASZ DO 7,58 ZŁ 
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU 

PIELUSZEK

NOVITESSE
Pościel z jerseyu z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; z zamkiem błyskawicznym; 
wymiary: 160 × 200 cm; do wyboru różne rodzaje
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30/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna 
do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej 
mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00 
Formularz kontaktowy na aldi.pl

OD SOBOTY 31.07OD CZWARTKU 29.07

OD PONIEDZIAŁKU 26.07 OD ŚRODY 28.07

NIE PRZEGAP OKAZJI



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem
ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI 
– pośpiesz się z zakupem

CRANE
Bramka do piłki nożnej 
ze ścianką treningową
Zestaw

HIT

179

6999
INTEX
Brodzik nadmuchiwany 
dla dzieci
Sztuka

Basen  
nadmuchiwany
Sztuka 7499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

6499 KOSMICZNY WYKOP
Gra planszowa
Zestaw2499 KOSMICZNY WYKOP

Puzzle
Zestaw

CRANE
Ślizgawka 
wodna 
Sztuka

4499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

7999
ROYAL LIFE
Dziecięca walizka 
z plecakiem
Zestaw

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

4999 3499 ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet

UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para

  11-41536 Shirley    95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI
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Made with Organically 
Grown Cotton 

Certified by CU 
817648

Organically Grown 
Cotton Certified 
by CU1000197

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

Z ZAMKIEM 
BŁYSKAWICZNYM

DO WYBORU 
DWA RODZAJE

WALKX
Sandały  
damskie/męskie 
trekkingowe
Para5999

6999 Komplet 
pościeli  
Robert 
Lewandowski
Komplet

  11-26090 Shirley

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

100% BAWEŁNA

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

ZINTEGROWANE 
GNIAZDKO 

ELEKTRYCZNE 
Z PRZEWODEM 
ZASILAJĄCYM

UCHWYT  
NA PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY

HOME CREATION
Deska do prasowania
Sztuka

139

3999 Zazdrostki 
kuchenne
Komplet

  IW 00201

Z POLSKI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem
XBLITZ
Uchwyt 
samochodowy  
z ładowaniem 
indukcyjnym G650
Zestaw

9499

WORKZONE
Bity 
z grzechotką 
Zestaw

3999

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

MOBICOOL
Elektryczna 
lodówka 
turystyczna
Sztuka

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA CIEPŁA

FUNKCJA 
CHŁODZENIA

KOMPAKTOWA

219

5999
QUIGG
Pulsoksymetr
Sztuka

Z BLUETOOTH

PODŚWIETLENIE 
LED

ODPORNE  
NA ZACHLAPANIA

FOREVER  
Głośnik Bump Air BS 700
Zestaw

HIT 

8999

GARDENLINE
Konewka 
automatyczna
Sztuka149

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

8499

9999
VILEDA
Suszarka na pranie King
Sztuka

VILEDA
Zestaw do podłóg 
Ultramax
Zestaw

2299
VILEDA
Wkład do mopa 
Ultramax
Sztuka

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

4999
OLIMP
T-shirt damski techniczny
Sztuka 

PRODUKT  
POLSKI

MATERIAŁ 
SZYBKOSCHNĄCY

MATERIAŁ 
SZYBKOSCHNĄCY

PRODUKT  
POLSKI

   09.0.66680 HOHENSTEIN HTTI

DACH Z REGULOWANĄ 
WYSOKOŚCIĄ  
I OCHRONĄ UV

WYJMOWANE 
POJEMNIKI  
NA WODĘ

 
Piaskownica z dachem
Sztuka 2299 HOME CREATION

Pokrowiec na deskę 
do prasowania
Sztuka

4999
OLIMP
T-shirt męski techniczny
Sztuka

229
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



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
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



