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Raz ALDI, zawsze ALDI

SPRAWDŹ 
INNE 

KOLORY

ROYAL LIFE
Torby 
termoizolacyjne
Zestaw 2699

ENRICO MORI
Piżama męska na lato 
z bawełną BIO
Komplet 

HIT

2999 Certified by CU 812624Certified by CU 812624

Z BLUETOOTH
PODŚWIETLENIE 

LED

ODPORNE  
NA ZACHLAPANIA

FOREVER
Głośnik 
Bump Air 
BS 700
Zestaw

HIT

8999
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



wymiary: 135 × 200 cmwymiary: 160 × 200 cm

NOVITESSE
Poduszka z lamówką
Sztuka/Opak. 2 szt. 
poszewka: 100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester LucoSoft® 
(z pałeczkami poliuretanowymi); 
lekka, niezbijająca się; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
2 × 40 × 80 cm lub 1 × 70 × 80 cm

3999

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

NOVITESSE
Kołdra puchowa 
letnia
Sztuka 
100% bawełna, wypełnienie: 
90% puch i 10% pierze kacze; 
kasetony uniemożliwiają 
przesuwanie się wypełnienia

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
SXX 22732 MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

2.

2.

1.

149
1.

129
1.

LIVING ART 
Wazony szklane
Zestaw 3 szt. 
z metalowymi pokrywkami; 
wysokość: 25, 20 oraz 15 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3999

HOME CREATION
Obrus z fotonadrukiem
Sztuka 
100% poliester; do wewnątrz i na zewnątrz; 
wymiary: 130 × 160 cm lub o średnicy 160 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1999

LIVING ART
Stołowa lampa 
solarna
Sztuka
dekoracyjna lampa zasilana energią 
słoneczną, metalowy korpus 
z ażurowymi wzorami pozwala 
tworzyć interesującą grę światła 
i cienia, wysokość około 18 cm

1999

  16.0.97120 HOHENSTEIN HTTI  16.0.97120 HOHENSTEIN HTTI  

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

OD ŚRODY 23.06



UP2FASHION
Spodnie 
damskie Capri
Para 
98% bawełna, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

3499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

WALKX
Wkładki do butów frotte
Opak. 2 pary 
bawełniane; warstwa środkowa: miękki lateks 
z węglem aktywnym, warstwa spodnia: pianka 
lateksowa; ułatwiają wentylację stóp; pochłaniają 
wilgoć
Rozmiary: 36/37–44/45

699

2PAK

WYGODNIE
i stylowo

1.

1.

WALKX
Tenisówki damskie wsuwane
Para 
miękki tekstylny materiał wierzchni; wyściółka 
z miękkiego materiału tekstylnego; wkładka z funkcją 
pamięci kształtu stopy wykonana z pianki typu EVA 
pokryta materiałem tekstylnym; podeszwa z TPR; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2199
2.

2.

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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QUEENTEX
Podkoszulek 
damski
Sztuka 
92% bawełna czesana, 
8% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2299

  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

QUEENTEX
Majtki/
Bokserki 
damskie
Para 
92% bawełna czesana, 
8% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XL

1799

  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

3.
4.

4.

3.

UP2FASHION
Spódnica damska
Sztuka
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

5. 5.

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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STRAIGHT UP
Bermudy męskie
Para 
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54

3999

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

STRAIGHT UP
Koszulka polo 
męska 
Sztuka 
100% bawełna; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

3PAK

100% 
BAWEŁNA

2999

Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

ENRICO MORI
Piżama męska na lato 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

HIT

2999

PIERRE CARDIN 
Bokserki
Para
95% bawełna, 5% elastan 
lub 57% bawełna, 38% poliester, 
5% elastan; dobrze przylegające do ciała, 
z szeroką gumą w pasie; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1499

PIERRE CARDIN 
Skarpetki
Opak. 3 pary
72% bawełna, 26% poliester, 
2% elastan; idealne do garnituru; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: 39/42–43/46 

1299

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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NA PLAŻY
fajnie j� t!

POCOPIANO
Szorty chłopięce 
jeansowe
Para
63% bawełna, 35% poliester, 
2% elastan; pas z gumką 
i sznurkiem; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499

POCOPIANO
Koszulka chłopięca plażowa 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 90% bawełna BIO, 10% wiskoza; 
bez rękawów; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Top dziewczęcy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 80% bawełna BIO, 
15% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999
POCOPIANO
Ogrodniczki/
Spódniczka 
jeansowa 
dziewczęca
Para/Sztuka 
100% bawełna lub 
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 110/116–134/140

2999

POCOPIANO
Szorty dziewczęce
Para 
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™) 
lub 100% lyocell (Tencel™); z elastycznym 
pasem; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1599

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTT  03.0.8890 HOHENSTEIN HTT  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

Made with minimum of 80% 
Organically Grown Cotton 
Certifi ed by CU 812624

2PAK

2PAK

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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2999 RAVENSBURGER
Moje pierwsze puzzle
Opak.
12 wytrzymałych plastikowych dużych elementów; 
dla dzieci od 2. roku życia; możliwość mycia pod bieżącą 
wodą; do wyboru różne rodzaje

2899
MATTEL
UNO gra karciana
Zestaw
klasyczna gra w dopasowywanie kolorów i cyfr; 
w zestawie 112 kart; do wyboru różne rodzaje

1799 ACTIVE TOUCH
Okulary do pływania 
dla dorosłych i dzieci
Para
100% ochrona UV; z systemem Anti-Fog; regulowany 
pasek silikonowy; do wyboru różne rodzaje

ROZRYWKA
na lato!

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 26.06



Plakaty do kolorowania
Zestaw
do kolorowania kredkami; pisakami lub farbkami; 
16 plakatów; do wyboru różne rodzaje

999

LIGHTZONE
Pochodnia 
solarna 
Sztuka
dyskretne i nowoczesne 
oświetlenie dekoracyjne 
do ogrodu; sprawdzi się jako 
dekoracja rabat, kwietników, 
ale również jako oświetlenie 
konturowe ścieżek; korpus ze 
stali nierdzewnej z kloszami 
o wysokiej przezroczystości; 
kolor światła: bursztynowy; 
czas świecenia: do 8 godzin; 
czas ładowania: 6–8 godzin; 
odporne na deszcz i warunki 
atmosferyczne (IP44); 
do wyboru różne rodzaje

3499

Z BLUETOOTH

PODŚWIETLENIE 
LED

ODPORNE 
NA ZACHLAPANIA

FOREVER
Głośnik Bump Air BS 700Głośnik Bump Air BS 700
Zestaw
moc: 5 W; czas ładowania: 4 godz.; wbudowane podświetlenie LED; 
wejście na kartę SD; obudowa odporna na zachlapania; w zestawie 
kabel micro USB; kabel audio 3.5 mm

HIT

8999

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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2199
ROYAL LIFE
Kosmetyczka podróżna
Sztuka 
damska i męska; z praktycznymi 
przegródkami; do wyboru różne rodzaje

1999
HOME CREATION
Waga bagażowa
Sztuka 
do bagażu o wadze maks. 
50 kg; z wyświetlaczem 
LCD; wskaźnik przeciążenia; 
automatyczne zerowanie 
i wyłączanie; w zestawie 
baterie; do wyboru różne 
rodzaje

9999 VILEDA
Suszarka 
na pranie King
Sztuka
powierzchnia do suszenia 
ubrań: 20 m; wymiary 
po rozłożeniu: 174 × 57 × 91 cm

MAKS. 50 KG

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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VILEDA
Zestaw do podłóg 
Ultramax
Zestaw
w zestawie: mop płaski 
z teleskopowym drążkiem oraz 
wiaderko o pojemności 10 l

2299
VILEDA
Wkład do mopa 
Ultramax
Sztuka
posiada mikroaktywne włókna; 
wymiary: 35 × 14 cm

1999
FERREX
Zestaw tarcz 125 mm
Opak.
4 różne zestawy ściernic o średnicy 
125 mm; do stali, aluminium lub drewna; 
zgodne z EN 12413, testowane przez MPA; 
do wyboru:
• diamentowe tarcze do cięcia 1,2 mm 

(4 szt.)
• listkowe tarcze do szlifowania; 

uziarnienie 40, 80, 120 (4 szt.)
• ściernice do cięcia i szlifowania 

zgrubnego 3,2 mm (11 szt.)
• tarcze do cięcia blachy 1,2 mm (11 szt.)

Panel dekoracyjny
Sztuka 
100% poliester; usztywniany; żakardowy; do zawieszenia na żabkach bez marszczenia; 
wymiary: 60 × 140/75 × 140/60 × 160/75 × 160 cm; do wyboru różne rodzaje

MOŻLIWOŚĆ 
SKOMPLETOWANIA 

ZESTAWU

IW002011999
wymiary: 60 × 140/75 × 140 cm

2299
wymiary: 60 × 160/75 × 160 cm

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

OD SOBOTY 26.06

8499
1.

1.

2.

2.



3999 UP2FASHION
Moda XXL 
Rybaczki 
damskie 
jeansowe
Para 
79% bawełna BIO, 
19% poliester, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–52

3499 UP2FASHION
Szorty/
Bermudy 
damskie
Para
98% bawełna, 
2% elastan; 
do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 38–46

1599
4999

Czapka 
dziecięca
Sztuka
100% bawełna; 
tkanina z nadrukiem: 
100% poliester; 
z postaciami z bajek; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiar: uniwersalny

2999 UP2FASHION
Moda XXL 
Koszulka polo 
damska 
z bawełną BIO
Sztuka 
98% bawełna BIO, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–52
Nie wszystkie modele 
dostępne są 
w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  2020OK1708 AITEX  2020OK1708 AITEX  

  42532 OeTI

1.

2.

1.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically 
Grown Cotton 

Certifi ed by Ecocert 
Greenlife 151742

Made with 79% 
Organically 

Grown Cotton
Certifi ed by CU1000197

WALKX
Buty sportowe damskie/męskie
Para
tekstylny materiał wierzchni, podeszwa z TPR; z praktycznym sznurowaniem lub z systemem szybkiego sznurowania; 
elastyczna podeszwa zapewnia swobodę ruchów i najwyższy komfort noszenia; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 42–45

2.

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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1699

Szorty/
Strój kąpielowy 
dziecięcy
Para/Komplet/Sztuka
81% poliester, 
19% elastan (Lycra®) 
lub 100% poliester; 
do wyboru: strój kąpielowy, 
bikini dziewczęce 
lub szorty chłopięce
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2599 Sukienka dziewczęca
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO lub 95% bawełna 
BIO, 5% wiskoza; do wyboru dwa 
zestawy
Rozmiary: 98/104–122/128

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

  57537 OeTI

2PAK

1499
Szorty/Strój 
kąpielowy dziecięcy
Para/Sztuka
81% poliester, 19% elastan (Lycra®) lub 
100% poliester; do wyboru: strój kąpielowy 
dziewczęcy lub kąpielówki chłopięce
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  60111 OeTI

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with
Organically Grown Cotton 

Certifi ed by CU 849214

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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NIE PRZEGAP OKAZJI

ROYAL LIFE
Torby termoizolacyjne
Zestaw 
dwie obszerne komory termiczne, wewnętrzna 
warstwa izolacyjna, wygodne uchwyty do noszenia; 
do wyboru różne zestawy

2699

UP2FASHION
Bluzka damska 
z wiskozy
Sztuka 
100% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™); 
fason swobodnie leżący 
na sylwetce; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

OD SOBOTY 26.06OD CZWARTKU 24.06

OD PONIEDZIAŁKU 21.06 OD ŚRODY 23.06

COCCOLINO
Kapsułki do prania
Opak. 29 szt.
(1 szt. = 0,76)
radzą sobie nawet z ciężkimi plamami, jednocześnie 
pomagając zachować intensywny kolor ubrań; 
pomagają usuwać zmechacenia z ubrań; do wyboru: 
do tkanin kolorowych lub ciemnych

TYLKO TERAZ

2199

TYLKO TERAZ

2268

Piwo Harnaś*
Puszka 12 × 0,5 l
(1 l = 3,78)
piwo jasne typu lager 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

25/2021 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



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



