
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. 

OD ŚRODY 11.08 OD SOBOTY 14.08

ALE!
CENA

HOME CREATION
Roleta plisowana 
z przyssawkami
Sztuka

HIT

3999
  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO
Spodnie dresowe 
dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary

HIT

2398
Made with  

a minimum of 50%
Organically  

Grown Cotton
certified by CU 812624

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



2999
CACHET
Drapaki dla kotów
Sztuka/Zestaw 2 szt.
chronią meble i dywany przed zniszczeniem; 
do wyboru różne rodzaje z możliwością 
zawieszenia na ścianie lub dodatkowymi 
akcesoriami

699
ROMEO & CACHET
Przekąski 
drobiowe 
dla psa/
kota
Opak. 70 g
(100 g = 9,99)
do wyboru różne 
rodzaje, m.in. 
z dodatkiem 
sera lub ryżu

599
ROMEO
Przekąski 
do żucia
Opak. 120 g
(100 g = 4,99)
skóra wołowa z kaczką 
lub kurczakiem; 
do wyboru różne 
rozmiary

599
ROMEO
Drobiowe 
przysmaki 
dla psa
Opak. 80 g
(100 g = 7,49)
do wyboru: filet 
z piersi kurczaka 
cały lub w paskach 
lub filet z piersi 
kaczki

1699
ROMEO
Saszetka na przysmaki 
dla psa
Sztuka
z magnetycznym zamknięciem i klipsem 
do mocowania do paska lub spodni; łatwa 
w czyszczeniu; do wyboru różne rodzaje

2999
ALNUTRA
Kurtka 
przeciwdeszczowa 
dla psa
Sztuka
z mięciutką podszewką i odblaskowymi lamówkami; 
możliwość regulacji; do wyboru różne rozmiary

1699
ROMEO
Ciasteczka dla psa
Opak. 1,3 kg
(1 kg = 13,07)
o różnych kształtach,kolorach i smakach

1999
Zestaw 
do pielęgnacji sierści
Opak. 3 szt.
3-częściowy zestaw: szczotka z zaokrąglonymi 
szpilkami do pielęgnacji sierści, grzebień 
do wyczesywania podszerstka oraz szczotka 
do masażu; do wyboru dwa rodzaje

DLA NAJLEPSZYCH

PSYjaciół

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 11.08



5999
HOME CREATION
Patelnia aluminiowa
Sztuka
wykonana z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu; 
średnica: 28 cm; do wszystkich typów kuchenek, także 
indukcyjnych

4499
ALTOM
Zaparzacz i 2 kubki
Zestaw
w zestawie: zaparzacz do kawy o pojemności 800 ml 
oraz 2 kubki o pojemności 330 ml

279
HOME CREATION
Garnki
Zestaw 5 szt.
ze stali nierdzewnej, 
z pokrywką; 
kapsułowe dno 
zapewnia idealne 
rozprowadzenie ciepła; 
do wszystkich typów 
kuchenek, także indukcyjnych

PRZYSTOSOWANE 
DO MYCIA 

W ZMYWARCE 

ŚREDNICA 28 CM 

POJ. 7 L 

POJ. 1,5 L POJ. 2 L

POJ. 3 L 

1199
MOXOM
Pojemniki antybakteryjne 
do przechowywania
Zestaw
zestaw 3 pojemników o pojemności 850 ml 
z mikrocząsteczkami srebra; do przechowywania 
żywności, leków czy artykułów dziecięcych

MIKROSREBRO ZABIJA PONAD 99% 
BAKTERII I GRZYBÓW

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

OD ŚRODY 11.08



HOME CREATION
Roleta plisowana
z przyssawkami
Sztuka
łatwy montaż bez użycia 
narzędzi; wymiary: 55 × 130 cm, 
75 × 130 cm lub 90 × 130 cm; 
do wyboru różne rodzaje

4999
HOME CREATION
Lustro ścienne 
z aluminiową 
ramą
Sztuka
wymiary: 40 × 115 cm; 
do wyboru rama w trzech 
kolorach

5999
Akumulatorowa 
lampa księżycowa
Sztuka
średnica kuli ok. 15 cm; 
możliwość podświetlania w 16 
różnych kolorach i 4 sekwencjach 
świetlnych; sterowana pilotem; 
na drewnianej podstawce

5999
HOME CREATION
Regał na obuwie/
Wieszak z półką
Sztuka
do wyboru: regał na obuwie z 2 półkami lub wieszak na ubranie, 
oba wykonane z litego drewna sosnowego i stali nierdzewnej
regał na obuwie:
• 8 drążków poprzecznych ze stali nierdzewnej
• 2 półki mieszczące 10 par butów
• wymiary (szer. × wys. × głęb.): ok. 100 × 37 × 30 cm
garderoba – wieszak z półką:
• rama z litego drewna sosnowego
• 6 wieszaków ze stali nierdzewnej
• wymiary (szer. × wys. × głęb.): ok. 79 × 25 × 32 cm

HIT

3999

POJ. 3 L

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

OD ŚRODY 11.08



599
EURODONT
Bambusowa 
szczoteczka 
do zębów
Sztuka
ekologiczna; do wyboru 
różne rodzaje

1699
KÜR
Ekologiczna 
szczotka do włosów
Sztuka
częściowo wykonana ze słomy; 
z ergonomicznym uchwytem; 
ułatwia rozczesywanie i pomaga 
w uzyskaniu efektu objętości; 
do wyboru dwa kolory

2398
QUEENTEX
Majtki damskie 
z mikromodalem
Opak. 2 pary
96% modal (Lenzing 
Micromodal®), 4% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
QUEENTEX
Piżama 
damska
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: M–XL

  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  D03-0437 HOHENSTEIN HTTI  

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

PODKOSZULEK 
ZNAJDZIESZ 

NA S. 36

2PAK

CENA ZA SZTUKĘ 11,99 ZŁ

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

OD ŚRODY 11.08



ZABAWA
W BLUZIE
i na luzie

CENA ZA SZTUKĘ: 7,99

1598
POCOPIANO
Legginsy 
dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®) lub 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru dwa 
zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499
Bluza chłopięca
Sztuka
100% bawełna; krój swobodnie leżący na sylwetce
Rozmiary: 92–116

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

1999
BLIINGS
Świecące nakładki na buty
Zestaw 2 szt.
dekoracyjne i zabawne oświetlenie do dziecięcych butów 
sznurowanych i na rzepy; migają przy każdym kroku; w zestawie 
dodatkowo 12 naklejek personalizujących; wodoodporne (IP 67); 
gotowe do działania natychmiast po rozpakowaniu

2PAK
Made with 90%

Grown Cotton
certifi ed by CU 812624

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

OD ŚRODY 11.08



MODA 
z pomysłem

2PAK2PAKCENA ZA PARĘ: 11,99 ZŁCENA ZA PARĘ: 11,99 ZŁCENA ZA PARĘ: 11,99 ZŁ

CENA ZA PARĘ: 3,49 ZŁ

2443
WALKX
Skarpety 
damsko-męskie
Opak. 7 par
80% bawełna, 18% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46

7PAK

1799
WALKX
Kapcie 
filcowe 
dziecięce
Para
z syntetycznego filcu; 
wyjmowana wkładka; 
elastyczna podeszwa 
TPR; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 23–26
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

1999
POCOPIANO
Koszulka 
dziecięca z kominem
Sztuka
100% bawełna lub 95% bawełna, 5% wiskoza 
lub 98% bawełna, 2% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 110/116–146/152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

IDEALNE 
DO PRZEDSZKOLA 

I SZKOŁY

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Spodnie dresowe dziecięce
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 
20% poliester, 3% wiskoza lub 50% bawełna BIO, 
50% poliester; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

HIT

2398

95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 

Spodnie dresowe dziecięce 

95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 77% bawełna BIO, 

Made with 
a minimum of 50%

Organically 
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

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 14.08



7PAK 1999
GARDENLINE
Wieszak na narzędzia
Sztuka
solidna stalowa konstrukcja; 
odpowiedni do przyborów na drążku 
o średnicy maks. 35 mm; maksymalne 
obciążenie do ok. 2,5 kg; długość listwy: 
ok. 50 cm; do wyboru model z haczykami 
lub zaciskami

699
LIQUAIR
Woreczki 
pachnące
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,17)
z ozdobnymi 
wstążkami – 
do powieszenia 
w szafie lub 
położenia 
w szufladzie; 
do wyboru trzy 
zapachy

8999 QUIGG
Akumulatorowa szczotka 
do czyszczenia powierzchni
Zestaw
skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych 
powierzchni; w zestawie 4 wymienne końcówki: 
szczotka okrągła płaska, szczotka stożkowa, 
szczotka okrągła kulista, nakładka czyszcząca

3499
QUIGG
Bezprzewodowy 
dzwonek do drzwi
Sztuka
z sygnałem świetlnym LED; łatwa 
instalacja; 55 melodii do wyboru; 
3 tryby pracy; do wyboru dwa 
rodzaje

55 MELODII
433 MHZ

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

OD SOBOTY 14.08



PODANO 
do stołu!

3499 ODELO
Moździerz marmurowy
Sztuka
wymiary: 11,7 × 6 cm; idealny do rozdrabniania ziół 
czy przypraw; do wyboru dwa rodzaje

2499
HOME CREATION
Obrus kuchenny
Sztuka
100% poliester; wymiary: ok. 110 × 140 cm, 120 × 180 cm 
lub o średnicy 140 cm; do wyboru różne rodzaje 

   19.0.68830 HOHENSTEIN HTTI   19.0.68830 HOHENSTEIN HTTI  

2599
HOME CREATION
Bieżnik/Podkładki 
na stół
Sztuka/Zestaw 4 szt.
100% poliester, z powłoką; 
wymiary: bieżnik: 40 × 140 cm, 
podkładki: 35 × 50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  

1499
HOME CREATION
Forma
do pieczenia ciasta
Sztuka
z nieprzywierającą powłoką; 
do wyboru:
• tortownica o średnicy 18 cm
• forma na babkę o średnicy 16 cm
• keksówka o długości 20 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.9

OD SOBOTY 14.08



1799
HOME CREATION
Taca 
do serwowania
Sztuka
stabilna i wytrzymała; 
do wyboru:
• taca okrągła o średnicy 

38 cm
• taca prostokątna 

o wymiarach 38 × 51 cm

999
HOME CREATION
Akcesoria 
śniadaniowe
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• kieliszki na jajka (2 szt.)
• łyżka do dżemu/miodu (2 szt.)
• maselniczka
• nóż śniadaniowy

1899
KRONTALER
Minutnik
Sztuka
do wyboru:
• minutnik cyfrowy 

– tryb odliczania: 
maks. 99 min 59 sek.; 
tryb stopera oraz 
pamięć ostatnio 
ustawionej wartości; 
różne rodzaje

• minutnik mechaniczny – 
tryb odliczania: 59 min; 
sygnał alarmowy; 
metalowa 
obudowa; 
różne rodzaje

899
PUTZMEISTER
Zmywak 
antytłuszczowy
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 3,00)
do usuwania tłuszczu 
oraz trudnych 
do wyczyszczenia 
zabrudzeń na garnkach, 
patelniach, kuchenkach 
i płytkach bez użycia środków 
chemicznych; ze specjalną 
wkładką piankową dla zwiększonej skuteczności wchłaniania

699
PUTZMEISTER
Ściereczki 
domowe/
uniwersalne
Opak. 5/8/12 szt.
(1 szt. = 1,40/0,87/0,58)
do wyboru: ściereczki 
domowe z perforacją, 
uniwersalne, 
dwustronne 
lub do naczyń

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 14.08



produkt
chłodzony

3398
QUEENTEX
Podkoszulek 
damski 
z mikromodalem
Opak. 2 szt.
96% modal (Lenzing 
Micromodal®), 4% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

CENA ZA SZTUKĘ: 
16,99 ZŁ

3.

ŚWIEŻEJESZ
Bób
Opak. 
500 g
(1 kg = 9,98)

-44%

499
899

-40%

299
499

Ogórek gruntowy
Cena za kg

1299
HOME CREATION
Blacha do pieczenia/Forma do zapiekania
Sztuka
z powłoką ILAG zapobiegającą przywieraniu; do wyboru:
• blacha do pieczenia – wymiary: ok. 42 × 29 × 4 cm
• forma do zapiekania – wymiary: ok. 41 × 26,5 × 6 cm

32/2021 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 14.08OD CZWARTKU 12.08

OD PONIEDZIAŁKU 9.08 OD ŚRODY 11.08

NIE PRZEGAP OKAZJINIE PRZEGAP OKAZJI



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



