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OKAZJE
OD CZWARTKU 19.08 
do wyczerpania zapasów

NA WYBRANE ARTYKUŁY  
ODZIEŻOWE, DLA DOMU  
I OGRODU*

HIT 

4999

POCOPIANO
Dres dziewczęcy/
chłopięcy
Komplet

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Spodnie męskie  
dresowe
Para

HIT 

3999

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

HASBRO
Gra planszowa
Sztuka
do wyboru:
• Monopoly – edycja dla rywali
• Gra w życie – edycja dla rywali
• Cluedo – edycja dla rywali

8900

ACTIVE TOUCH
Kurtka 
rowerowa 
termiczna 
damska/męska
Sztuka

6999

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Z IMPREGNACJĄ 

ODPORNĄ NA WODĘ  
I ZABRUDZENIA

MODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI



2299
HOME CREATION
Kubek 
termiczny
Sztuka
dwuścienny, 
ze stali nierdzewnej; 
z zabezpieczeniem przed 
wyciekaniem; pojemność: 
ok. 300 ml; do wyboru 
różne rodzaje 1799

HOME CREATION
Lunchbox 
Sztuka
przystosowany do użycia w mikrofalówce; z przegródkami 
i sztućcami; do wyboru:
• pojemnik o wymiarach (dł. × szer. × wys.) ok. 23 × 13 × 7 cm
• pojemnik o wymiarach (dł. × szer. × wys.) ok. 20 × 15 × 9 cm

2999
HOME CREATION
Kubki z napisami
Zestaw 4 szt.
porcelanowe; pojemność: ok. 350 ml; 
do wyboru różne rodzaje

1499
HOME CREATION
Akcesoria 
kuchenne
Sztuka
wykonane ze stali; 
przystosowane do mycia 
w zmywarce; do wyboru:
• wyciskarka 

do cytrusów
• łyżka do lodów
• tłuczek do ziemniaków
• krajalnica do jabłek
• wykrawacz 

do ananasów
• zestaw do wykrawania 

i dekorowania

ANTYWAPIENNE 
WYPUSTKI

CICHY REGULATOR 
STRUMIENIA

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

HOME CREATION
Bateria zlewozmywakowa
Sztuka
z wyciąganą wylewką oraz funkcją 
eco-click pozwalającą zaoszczędzić 
nawet do 50% wody; do wyboru dwa rodzaje

129

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 22.09



999

LIVING ART
Tablica magnetyczna
Sztuka
do mocowania na metalowych powierzchniach, takich 
jak lodówka, pralka lub kaloryfer; w zestawie 2 pisaki 
magnetyczne z gumką; zmywalna na sucho; wymiary: 
ok. 30 × 40 cm

3999
HOME CREATION
Puf składany 
ze schowkiem
Sztuka 
stabilny i wytrzymały składany puf ze 
schowkiem, z miękkim, tapicerowanym 
siedziskiem; maksymalne obciążenie: 
100 kg; wymiary: ok. 40 × 40 × 40,5 cm; 
po złożeniu zajmuje niewiele miejsca; 
do wyboru różne rodzaje

7999
HOME CREATION
Siedzisko składane ze schowkiem 
Sztuka
duża, wytrzymała składana skrzynia ze schowkiem, z miękkim, tapicerowanym 
siedziskiem; maksymalne obciążenie: 110 kg; wymiary: ok. 78 × 38 × 38 cm; 
w 3 kolorach do wyboru

399
SUBLIMO
Serwetki z jesiennym nadrukiem
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,10)
100% celuloza; 3-warstwowe; wymiary: ok. 33 × 33 cm; 
do wyboru różne nadruki

JESIEŃ
w domu

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 22.09



1999
ACTIVE TOUCH
Akcesoria 
rowerowe 
damsko-
-męskie
Sztuka/Para
100% poliester; 
do wyboru: kamizelka, 
ochraniacz na kask lub 
ochraniacze na buty
Rozmiary: S/M–L/XL 
lub uniwersalny

Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

WODOODPORNE

WIATROSZCZELNE

WIATROSZCZELNE

Z ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

5999
ACTIVE TOUCH
Spodnie 
rowerowe termiczne 
damskie/męskie
Para
86% poliester, 14% elastan (Lycra®); 
z wkładką zapewniającą higienę 
i poczucie świeżości; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

3299
ACTIVE TOUCH
Koszulka 
rowerowa 
damska/męska
Sztuka
62% poliester, 33% poliamid, 
5% elastan; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

SZYBKOSCHNĄCA

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

BEZSZWOWA

ODDYCHAJĄCA

 Z ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

ODDYCHAJĄCE

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

1499
WALKX
Skarpety 
z wełną Merino 
damsko-męskie
Para
35% wełna, 35% akryl, 
28% poliamid, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46

  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  

CZAS
na rowerową j� ień

1.
1.1.

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.4

OD ŚRODY 22.09



1799 BIKEMATE
Odblaski 
na szprychy 
rowerowe
Zestaw 36 szt.
nadają się do standardowych szprych rowerowych; 
widoczność 360°; nie powodują trudności w czasie 
jazdy – odblaski są tak zaprojektowane, aby nie 
powodować jakichkolwiek utrudnień w trakcie jazdy 
(nie wpływają na wyważenie kół)

4999 ROYAL LIFE
Torba sportowa na mokre rzeczy 
Sztuka
• główna komora zamykana na zamek błyskawiczny
• boczna kieszeń z siatki oraz kieszeń na wilgotne rzeczy
• 2 uchwyty do noszenia w ręku zapinane na rzepy
• niektóre modele z funkcją plecaka
do wyboru różne rodzaje

3999
BIKEMATE
Lampa rowerowa LED
Sztuka
• przedni reflektor o natężeniu 70 luksów
• funkcja szybkiego ładowania ze 

wskaźnikiem niskiego poziomu baterii
• światło tylne z funkcją światła hamowania
• montaż beznarzędziowy za pomocą 

uchwytu Quick-Release
• obudowa odporna na zachlapania (IP 44)

2499
BIKEMATE
Opaski odblaskowe 
z diodami LED
Zestaw 2 szt.
• 4 czerwone diody LED
• 3 tryby pracy (szybkie/wolne 

miganie; światło ciągłe)
• zapięcie na rzep 

do indywidualnej regulacji
• maks. długość: do 43 cm
• czas świecenia na pełnym 

naładowaniu: do 6 godz.
• możliwość ładowania przez USB
• klasa ochrony IP 44

WYMIARY: 45 × 28 × 14 CM

POJEMNOŚĆ: 14 L

6999
ADVENTURIDGE
Plecak wodoodporny
Sztuka
z miękką wyściółką na plecach i paskach; regulowany pasek na klatkę piersiową 
i biodra; wbudowane elementy odblaskowe; wytrzymały, wodoszczelny materiał 
zewnętrzny; wewnętrzne kieszenie i rączka do noszenia; 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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POCOPIANO
Dres dziewczęcy/
chłopięcy
Komplet
mieszanka bawełny, wiskozy oraz 
elastanu (Lycra®); bluza z kapturem; 
mieszanka bawełny, wiskozy oraz 
elastanu (Lycra®); bluza z kapturem; 
mieszanka bawełny, wiskozy oraz 

do wyboru różne komplety
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze QUIGG

Automat do prasowania koszul i spodni
Sztuka
do suszenia i prasowania ubrań dzięki technologii sprężonego powietrza; 
z funkcją timera; zabezpieczenie przed przegrzaniem

1250 W

TIMER 
180 MIN

2 W 1
SUSZY 

I PRASUJE

249

1.

1.

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

HIT

4999

1.

2997 ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z modalem 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary 
48% bawełna BIO, 48% modal (Tencel®), 
4% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

CENA 9,99/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

3PAKU 

 3PAK

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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1250 W

2 W 1
SUSZY

I PRASUJE

ENRICO MORI
Bokserki męskie
z modalem
z bawełną BIO
Opak. 3 pary 
48% bawełna BIO, 48% modal (Tencel®), 
4% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

 3PAK

2499
POCOPIANO
Piżama dziewczęca/chłopięca 
z bawełną BIO
Komplet
duża zawartość bawełny BIO z dodatkiem wiskozy lub poliestru; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   20.0.38997 HOHENSTEIN HTTI   20.0.38997 HOHENSTEIN HTTI  

  18.HCN.47343 HOHENSTEIN HTTI  18.HCN.47343 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

7PAK

3199
Pluszowa 
pozytywka 
dla dzieci
Sztuka
wymiary: 25,5 × 16 cm; 
po nakręceniu mechanizmu 
odtwarzana jest spokojna 
melodia, dzięki której twój 
maluch spokojnie zaśnie; 
do wyboru różne rodzaje

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce z bawełną BIO
Opak. 7 par
79% bawełna BIO, 19% poliamid, 2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1743

CENA 2,49/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

7PAKU 

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 25.09



3999
UP2FASHION
Moda XXL 
Bluza damska
Sztuka
75% bawełna, 23% poliester, 
2% elastan lub 58% bawełna, 
42% poliester; z ozdobną 
metaliczną nitką; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999
UP2FASHION
Moda XXL 
Spodnie damskie
Para
76% poliester, 22% wiskoza, 
2% elastan lub 72% poliester, 
26% wiskoza, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze 

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3998
QUEENTEX
Biustonosz Maxi
Opak. 2 szt.
88% poliamid, 12% elastan; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 80D–90E
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

CENA 19,99/SZT.
PRZY ZAKUPIE

2PAKU 

2PAK

3498
QUEENTEX
Biustonosz do karmienia z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
92% bawełna BIO, 8% elastan (Lycra®) lub 46% bawełna BIO, 
46% bawełna, 8% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 80C–90D
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  A06-0543 HOHENSTEIN HTTI  A06-0543 HOHENSTEIN HTTI  

CENA 17,49/SZT.
PRZY ZAKUPIE

2PAKU 

1.

1.

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.8

OD SOBOTY 25.09



2499
STRAIGHT UP
T-shirt męski
z długim
rękawem
Sztuka
100% bawełna lub 
95% bawełna, 5% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

4499
STRAIGHT UP
Jeansy męskie
Para
80% bawełna, 18% poliester, 
2% elastan; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

5499 STRAIGHT UP
Moda XXL Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; z kapturem, 
zapinana na zamek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Spodnie 
męskie 
dresowe
Para
60% bawełna, 
40% poliester; 
z wiązaniem w pasie; 
do wyboru różne rodzajedo wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

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. 9
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999
GARDENLINE
Rękawice ogrodowe
Opak. 2 pary
(1 para = 5,00)
zapewniają komfort noszenia dzięki bezszwowemu wykonaniu; 
oddychający grzbiet; elastyczny ściągacz; wewnętrzna strona 
z powłoką hydrofobową; zgodne z DIN EN 388:2016; do wyboru 
różne kolory
Rozmiary: S–XL

999 HOME CREATION
Pudełko na lunch
Sztuka
z etykietą i zmywalnym długopisem; 
wyjmowane przegródki; do wyboru różne rodzaje

3499 Wycieraczka Lexi
Sztuka
wytrzymała; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; 
wymiary: 45 × 75 cm; do wyboru różne rodzaje

1599
HOME CREATION
Prawidła 
sprężynowe/
Łyżka do butów
Para/Zestaw 2 szt.
lite drewno pozyskane 
z certyfikowanych upraw; 
w skład opakowania wchodzą: 
para prawideł sprężynowych 
lub zestaw dwóch łyżek do butów
Rozmiary prawideł: 36/37–44/45
Wymiary łyżek: długa: ok. 36,5 cm 
turystyczna: ok. 22 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
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7999
LIGHTZONE
Lampa warsztatowa 
z powerbankiem
Sztuka
do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz; 
wytrzymała obudowa z aluminium; moc: 
10 W; dwa stopnie jasności; z kablem USB 
do ładowania 

1999 FERREX
Wiertła
Zestaw
nadają się do wiercenia czystych i dokładnych 
otworów w drewnie twardym i miękkim; rozmiary: 
1 × 15 mm, 1 × 20 mm, 1 × 25 mm, 1 × 30 mm

9999
WORKZONE
Torba z narzędziami, 
13-częściowa
Zestaw
w zestawie:
• kombinerki 160 mm, stal C55, polerowane
• szczypce 160 mm ze zwężonymi końcówkami, 

stal C55, polerowane
• klucz nastawny do śrub, stal C45, chromowany
• 5 wkrętaków precyzyjnych, stal S2
• nóż uniwersalny
• wkrętak 6 w 1, groty ze stali S2
• młotek ślusarski 200 g, stal C45, trzonek 

z włókna szklanego
• taśma miernicza 5 m × 19 mm z klipsem 

metalowym do noszenia na pasku
• poziomica Torpedo 225 mm w praktycznej torbie 

o wymiarach 30 × 16,5 × 20 cm

WKRĘĆ SIĘ
w majsterkowanie

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

OD SOBOTY 25.09



HASBRO
Gra planszowa
Sztuka
do wyboru:
• Monopoly – edycja dla rywali
• Gra w życie – edycja dla rywali
• Cluedo – edycja dla rywali

-28%

999
1399

Kurczak zagrodowy
Cena za kg
świeży, bez podrobów; pochodzi z małych rodzinnych gospodarstw z Podlasia; 
ma dostęp do zagrody na świeżym powietrzu; rośnie wolno – ok. 56 dni; 
chowany bez antybiotyków; żywiony w 100% roślinną karmą bez GMO

Marchew
Cena za kg

-50%

199
399

ACTIVE TOUCH
Kurtka rowerowa termiczna 
damska/męska
Sztuka
90% poliester, 10% elastan; elastyczne wstawki: 
86% poliester, 14% elastan; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

6999

8900

Kurczak zagrodowy

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

MODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

produkt
chłodzony

38/2021 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 25.09OD CZWARTKU 23.09

OD PONIEDZIAŁKU 20.09 OD ŚRODY 22.09

NIE 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



