
PRODUKTY Z POLSKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZE

RIO D’ORO
Sok jabłkowy
Karton 3 l 
(1 l = 2,50)

-31%

749
1099

MAJERCZYK
Kabanosy 
regionalne 
Opak. 250 g 
(100 g = 2,40)

-40%

599
999

MIĘSNE 
SPECJAŁY 
Kurczak 
świeży 
Cena za kg

-33%

499
749

TYLKO TERAZ

3749
FINISH
Tabletki do zmywarki Quantum
Opak. 60 szt. 
(1 szt. = 0,62)

HIT

3999
HIT

9900
FERREX
Szlifierka 
kątowa 
Sztuka 

UP2FASHION
Kombinezon 
damski 
Sztuka

str. 26 str. 21 str. 35

-53%

369
799

Pomidor 
malinowy 
Cena za kg
klasa I

-42%

399
699

ŚWIEŻEJESZ
Maliny
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)

produkt
chłodzony

OD SOBOTY 31.07OD ŚRODY 28.07 OD CZWARTKU 29.07

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

OD PONIEDZIAŁKU
26.07

DO SOBOTY 31.07



DO-55%OWOCE
I WARZYWA

-53%

369
799

-40%

299
499

-55%

449
999

-33%

399
599

Pomidor malinowy 
Cena za kg
klasa I

Ogórek zielony 
Cena za kg

Brzoskwinie 
Cena za kg
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Awokado 
Hass
Sztuka

Pomidor malinowy 
Ogórek zielony 

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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PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

Wege paszt�  
z selerem naciowym
Wege paszt�  
z selerem naciowym
Wege paszt�  

SKŁADNIKI
• 2 szklanki czerwonej 

soczewicy
• 500 g marchewki
• 3 łodygi selera naciowego
• biała cześć pora
• 2 ząbki czosnku
• 3 jajka

• olej do smażenia
• szczypta chili
• oregano, papryka słodka
• sól, pieprz
• garść słonecznika 

(opcjonalne)

PRZEPIS
1. Soczewicę ugotuj do miękkości w 0,5 l osolonej wody. 
Zajmie to ok. 10 min.

2. W tym czasie pokrój pora w cienkie plasterki, posiekaj 
czosnek i zeszklij razem na oleju. Dodaj starte na tarce 
marchewki i duś chwilę, aż warzywa będą miękkie.

3. Obierz z włókien łodygi selera i pokrój w cienkie 
plasterki. Do warzyw dodaj selera, soczewicę, jajka oraz 
przyprawy i słonecznik (opcjonalnie). Dobrze wymieszaj. 

4. Przełóż do podłużnej foremki wyłożonej papierem 
do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C. 

5. Piecz ok. 1 h, aż wierzch będzie rumiany.

6. Ostudź i podawaj z sałatką lub jako dodatek do kanapek, 
np. z korniszonem KING’S CROWN.

6
OSÓB

DANIE DLA

150
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

-20%

799
999

-30%

279
399

Jaja 
od kury zielononóżki 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)
z chowu na wolnym wybiegu

ŚWIEŻEJESZ
Seler naciowy
Sztuka

produkt
chłodzony

KING’S CROWN
Korniszony premium
Słoik 350 g
(100 g = 1,89)
do wyboru: z chili, z miodem, z ziołami; 
masa netto po odsączeniu: 190 g

-24%

359
475

COŚ
NOWEGO
z naciowego!

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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RYBY Z ALDIRYBY Z ALDI

DO-33%MIĘSO
I WĘDLINY

-33%

799
1199

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa śląska z szynki
Opak. 450 g 
(1 kg = 17,76)
wieprzowa; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 105 g mięsa wieprzowego z szynki

-20%

399
499

Kiełbasa krakowska 
sucha z szynki
Opak. 100 g 
wieprzowa; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 148 g mięsa 
wieprzowego z szynki

TYLKO TERAZ

169 Flądra 
Cena za 100 g
tusza ze skórą

TYLKO TERAZ

499
KRAKUS
Konserwa mięsna
Puszka 300 g 
(1 kg = 16,63)
do wyboru: turystyczna, tyrolska 
lub luncheon meat

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-33%

499
749

MIĘSNE SPECJAŁY 
Kurczak świeży Kurczak świeży 
Cena za kg
bez podrobów; klasa A

-23%

649
849

MIĘSNE SPECJAŁY 
Schab wieprzowy
Opak. 360 g
(1 kg = 18,03)
bez kości; plastry

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 26–31.07



TYLKO TERAZ

599
DAN CAKE 
Ciasto letnie 
cytrynowe 
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)

TYLKO TERAZ

129
Croissant wieloziarnisty 
Sztuka 65 g
(100 g = 1,98)
z nasionami maku, złotym siemieniem lnianym, 
nasionami dyni oraz nasionami sezamu

TYLKO TERAZ

499
Chleb bez mąki 
z żurawiną
Sztuka 220 g 
(100 g = 2,27)
z płatkami owsianymi, 
ziarnami słonecznika, 
siemieniem lnianym, 
pestkami dyni

-22%

169
219

Ciastko z jabłkiem Ciastko z jabłkiem 
Sztuka 110 gSztuka 110 g
(100 g = 1,54)(100 g = 1,54)
z rodzynkami i cynamonem; 
zawartość jabłek: 28%

TYLKO TERAZ

059
Bułka żytnia
Sztuka 58,5 g 
(100 g = 1,01)

DO-25%PIECZYWO

Bułka bawarska
Sztuka 100 g 
pszenna 

-25%

089
119

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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GRATKA
dla łasuchów

-28%

499
699

MUCCIMUCCI
Lody La Fantasia Lody La Fantasia 
Opak. 900 ml 
(1 l = 5,54)
z sosem; do wyboru: owoce leśne, 
bakaliowe, tiramisu i mascarpone, 
adwokat, słony karmel

-20%

159
199

MUCCI
Rożek pistacjowy
Opak. 120 ml
(100 ml = 1,33)
o smaku pistacjowym, z polewą kakaową 
i kawałkami prażonych pistacji

TYLKO TERAZ

129
NESTLÉ
Nesquik
Opak. 43 ml 
(100 ml = 3,00)
lody waniliowe 
z polewą kakaową

TYLKO TERAZ

379
Lody Daim
Opak. 110 ml 
(100 ml = 3,45)
karmelowe z kawałkami kruchego 
karmelu, z mleczną czekoladą, 
w polewie z mlecznej czekolady (32%) 
i z karmelowo-migdałowymi kawałkami

TYLKO TERAZ

999
MILKA
Minirożki
Opak. 8 × 25 ml 
(100 ml = 5,00)
lody o smaku waniliowym z kawałkami czekolady mlecznej, w polewie z czekolady mlecznej, w rożku waflowym

TYLKO TERAZ

1199
Lody Oreo mini
Opak. 6 × 50 ml 
(1 l = 39,97)
o smaku waniliowym, w polewie z ciastkami kakaowymi

-22%

699
899

MUCCI
Rożki
Opak. 6 × 120 ml 
(1 l = 9,71)
do wyboru: 
• waniliowo-orzechowe 
• waniliowo-truskawkowe
• waniliowo-czekoladowe*

 bez barwników*

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

głęboko 
mrożony

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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GRATKA
dla łasuchów

499
699

159
199

MUCCI
Rożek pistacjowy
Opak. 120 ml
(100 ml = 1,33)
o smaku pistacjowym, z polewą kakaową 
i kawałkami prażonych pistacji

TYLKO TERAZ

129
NESTLÉ
Nesquik
Opak. 43 ml 
(100 ml = 3,00)
lody waniliowe 
z polewą kakaową

TYLKO TERAZ

379
Lody Daim
Opak. 110 ml 
(100 ml = 3,45)
karmelowe z kawałkami kruchego 
karmelu, z mleczną czekoladą, 
w polewie z mlecznej czekolady (32%) 
i z karmelowo-migdałowymi kawałkami

TYLKO TERAZ

999
MILKA
Minirożki
Opak. 8 × 25 ml 
(100 ml = 5,00)
lody o smaku waniliowym z kawałkami czekolady mlecznej, w polewie z czekolady mlecznej, w rożku waflowym

TYLKO TERAZ

1199
Lody Oreo mini
Opak. 6 × 50 ml 
(1 l = 39,97)
o smaku waniliowym, w polewie z ciastkami kakaowymi

699
899

MUCCI
Rożki
Opak. 6 × 120 ml 
(1 l = 9,71)
do wyboru: 
• waniliowo-orzechowe 
• waniliowo-truskawkowe
• waniliowo-czekoladowe*

 bez barwników*

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

głęboko 
mrożony

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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MUCCI
Rożki
Opak. 6 × 120 ml 
(1 l = 9,71)
do wyboru: 
• waniliowo-orzechowe 
• waniliowo-truskawkowe
• waniliowo-czekoladowe*

TYLKO TERAZ

799
MEINE KUCHENWELT
Spód tortowy
Opak. 500 g 
(1 kg = 15,98)
do wyboru: jasny lub ciemny

-25%

599
799

Konfitura 
zakroczymska
Słoik 200 g 
(100 g = 3,00)
do wyboru: jeżyna leśna, 
malina lub wiśnia

TYLKO TERAZ

179
CORNY
Batonik zbożowy
Opak. 50 g 
(100 g = 3,58)
do wyboru: z żurawiną, z czekoladą mleczną i bananem, 
z orzechami laskowymi, z borówkami

TYLKO TERAZ

449
SORELLA
Chocopasta
Słoik 130 g 
(100 g = 3,45)
do wyboru: z malinami, 
ze skórką pomarańczy 
lub z wiśniami

-17%

189
229

WAWEL
Cukierki
Cena za 100 g
do wyboru:
• Mieszanka Krakowska – cukierki 

w czekoladzie
• Trufle – praliny z czekoladą 

deserową, kakao i rumową nutą
• Michałki – klasyczne lub białe

TYLKO TERAZ

349
DR. OETKER 
Krem 
do tortów 
czekoladowy 
Opak. 140 g
(100 g = 2,49)
gotowy w 3 minuty 

TYLKO TERAZ

449
FELIX
Orzeszki 
Opak. 140 g
(100 g = 3,21)
orzeszki ziemne smażone; 
w puszce; do wyboru: 
solone lub bez soli 

TYLKO TERAZ

599
STORCK
Knoppers
Opak. 120 g 
(100 g = 4,99)
do wyboru: o smaku kokosowym 
lub z orzeszkami ziemnymi

TYLKO TERAZ

299
OKRUSZEK
Chrupaki 
Opak. 140 g
(100 g = 2,14)
prażynki o smaku 
paprykowym lub 
serowym

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

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
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NA EKSPOZYTORZE



DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

799
999

MORENO
Gold
Słoik 
100 g 
kawa 
rozpuszczalna; 
100% arabika

-20%

239
299

WESTMINSTER 
Rumianek/
Mięta/Melisa
Opak. 
25 × 1,5/2 g
(1 szt. = 0,10)
herbatka ziołowa 

TYLKO TERAZ

499
PURENA
Przecier owocowy 
100%
Tubka 350 g 
(1 kg = 14,26)
100% przetarte owoce; bez dodatku 
cukru; do wyboru: 
brzoskwinia, 
mango, 
banan

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

1098
Coca-Cola* 
Puszka 
6 × 0,33 l
(1 l = 5,55) 
*  26% taniej przy 

zakupie 6-paku 
w porównaniu do ceny 
regularnej za 1 puszkę 
0,33 l = 2,49, czyli 
14,94 zł za 6 puszek

TYLKO TERAZ

249
ROKO
Lemoniada
Butelka 1,25 l
(1 l = 1,99)
gazowana; do wyboru: 
cytryna-limonka 
lub cytryna-aronia

-23%

129
169

CISOWIANKA
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,86)
do wyboru: gazowana 
lub lekko gazowana; 
średniozmineralizowana, 
niskosodowa 

20% SOKU 
OWOCOWEGO

26% TANIEJ!* 

Lemoniada
Opak. 
500 ml
(1 l = 5,98)

-25%

299
399

produkt
chłodzony

Piwo 
Raciborskie*
Butelka 0,5 l
(1 l = 7,98)
jasne pełne, klasycznie 
warzone, o przyjemnym, 
świeżym, słodowo-
-owocowym zapachu
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,0% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

-11%

399
449

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO W 6PAKU 

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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DO-24%24%24PŁACISZ
MNIEJ

-21%

469
599

KING’S CROWN
Papryka 
opiekana
Słoik 530 g 
(1 kg = 15,30)
delikatna, słodko-kwaśna; 
bez skórki; w aromatycznej 
zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 310 g

-24%

359
475

KING’S CROWN
Korniszony 
premium
Słoik 350 g
(100 g = 1,89)
do wyboru: 
z chili, z miodem, 
z ziołami; masa netto 
po odsączeniu: 190 g

-13%

129
149

DOBRE PLONY 
Mąka 
Opak. 1 kg 
pszenna; typ 650

-22%

579
745

LE GUSTO
Włoszczyzna 
suszona
Opak. 300 g
(1 kg = 19,30)
w opakowaniu: marchew, 
pasternak, por, cebulka, 
pietruszka, seler

TYLKO TERAZ

1099
URBANEK
Pomidory 
suszone 
w oleju z ziołami
Słoik 650 g 
(1 kg = 28,92)
w oleju rzepakowym, z ziołami 
i przyprawami; masa netto 
po odsączeniu: 380 g

TYLKO TERAZ

399
Zapiekanka 
margherita
Opak. 260 g 
(1 kg = 15,35)
wegetariańska

TYLKO TERAZ

599
Sałatka 
wielowarstwowa 
Opak. 180 g 
(100 g = 3,33)
na bazie hummusu i sosu paprykowego; do wyboru: z fasolą 
edamame, czarną quinoa i słonecznikiem lub z fasolą edamame, 
nasionami dyni i słonecznikiem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TAKIE PROSTE
Zupa świeża
Opak. 450 ml 
(1 l = 8,87)
do wyboru: krem z brokułów, 
dyni lub pomidorów

399

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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PRODUKTY Z POLSKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POLSKI i

MAJERCZYK
Kabanosy regionalne 
Opak. 250 g 
(100 g = 2,40)
mięso wieprzowe: 92%, cielęcina: 5%; wędzone

produkt
chłodzony

RIO D’ORO
Sok jabłkowy
Karton 3 l 
(1 l = 2,50)
100% tłoczony, naturalnie mętny; 
do wyboru: słodki lub półsłodki

-31%

749
1099

-40%

599
999

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU

ŚWIEŻY 30 DNI 
PO OTWARCIU

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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TYLKO TERAZ

399
PŁATEK
Szynka wiejska 
wędzona
Cena za 100 g
wieprzowa, wędzona, 
pieczona; wyrób tradycyjny 
o niepowtarzalnym smaku 
i aromacie; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 125 g mięsa 
z szynki; produkt bezglutenowy

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

2490
Królik elementy
Cena za kg
świeży; w opakowaniu: 
comber (1 szt.), udko (1 szt.), 
łopatka (2 szt.)

TYLKO TERAZ

899
MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Golonka Golonka 
wieprzowawieprzowa
Cena za kgCena za kg
przednia, surowa; przednia, surowa; 
najlepsza do pieczenia najlepsza do pieczenia 
lub na galaretęlub na galaretę

TYLKO TERAZ

2190
Kiełbaski kruche 
podhalańskie
Cena za kg
100 g produktu 
wyprodukowano ze 107 g 
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

2790
Kiełbasa 
sztygara
Cena za kg
wieprzowa; z wyjątkowym 
smakiem i aromatem 
czosnku niedźwiedziego

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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DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

799
999

Jaja od kury Jaja od kury 
zielononóżki 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)
z chowu na wolnym wybiegu

Chleb górski
Sztuka 375 g
(1 kg = 5,84)
pszenno-żytni; ręcznie zwijany 

-26%

219
299

-22%

349
449

Bryndza sądecka
Opak. 120 g 
(100 g = 2,91)
serek owczo-krowi, 
wyprodukowany w 50% 
z sera owczego

TYLKO TERAZ

449
ŁOWICZ 
Masło ekstra 
łowickie 
Opak. 200 g
(100 g = 2,25) 
zawartość tłuszczu: 82% 

TYLKO TERAZ

799
Ser Czarna Perła 
Opak. 150 g 
(100 g = 5,00)
ser długodojrzewający o wyrazistym 
smaku, dojrzewa min. 6 miesięcy; 
w kawałku

TYLKO TERAZ

699
MLEKPOL
Ser kurpiowski
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
ser żółty typu szwajcarskiego; 
w kawałku

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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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PRODUKTY Z POLSKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

499
Pasztet 
dworski
Słoik 130 g
(100 g = 3,84)
do wyboru: z królikiem, 
z dzikiem, z jeleniem, 
z żurawiną

TYLKO TERAZ

159
DROSED
Pasztet 
Podlaski
Puszka 155 g
(100 g = 1,03)
do wyboru: drobiowy 
lub z pomidorami

-20%

159
199

BALTA MARE 
Makrela 
Cena za 100 g
patroszona; wędzona 
na gorąco 

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1990 Pasztet z dziadkowego pieca
Cena za kg
wieprzowy; tradycyjny polski pasztet; bez konserwantów

TYLKO TERAZ

2299
Smalec 
staropolski 
Opak. 300 g 
(1 kg = 76,63)
tradycyjny polski smalec 
wieprzowy z dodatkiem 
skwarek

-20%

135
169

Zsiadłe mleko
Opak. 350 g 
(1 kg = 3,86)
wytwarzane według tradycyjnej 
receptury, dzięki której zachowuje 
swoje naturalne właściwości 
oraz konsystencję; bez substancji 
konserwujących i polepszaczy; 
znakomity dodatek do ziemniaków, 
naleśników, chłodników oraz 
innych dań

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

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. 13
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

349
POLMAK
Makaron 
krajanka
Opak. 275 g
(1 kg = 12,69)
nierówno siekana; 
z Ludwina

TYLKO TERAZ

499
BIO Zakwas 
do zupy 
Butelka 
500 ml 
(1 l = 9,98)
do wyboru różne 
rodzaje 

TYLKO TERAZ

1699
OLIWIA 
KASZUBSKA
Olej 
konopny/
Olej 
z ostropestu
Butelka 
250 ml 
(100 ml = 6,80)
tłoczony na zimno, 
nierafinowany

TYLKO TERAZ

449
DANIA BABCI ZOSI
Placki 
ziemniaczane
Opak. 200 g 
(100 g = 2,25)
klasyczne

TYLKO TERAZ

499
DANIA BABCI ZOSI
Kasza
Opak. 200/250 g 
(100 g = 2,50/2,00)
• jaglaną z cukinią, pomidorami i słonecznikiem
• jaglaną z żurawiną, siemieniem lnianym i migdałami
• pęczak z kurkami, cebulką i tymiankiem
•  gryczaną biała z dynią, szpinakiem i słonecznikiem

TYLKO TERAZ

349
DANIA BABCI ZOSI
Zupa
Opak. 75/90/95 g 
(100 g = 4,65/3,88/3,67)
do wyboru: jarzynowa z dynią, krupnik, 
pomidorowa z ryżem

-25%

599
799

Gołąbki w sosie Gołąbki w sosie 
pomidorowym
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
ręcznie zwijane

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

899
Z DOMU REMBOWSKICH
Eliksir 
z kwiatu 
czarnego 
bzu 
Butelka 
0,5 l 
(1 l = 17,98)
syrop z naparu 
kwiatu 
czarnego bzu, 
cukru 
trzcinowego 
i zagęszczonego 
soku z cytryny

25%PŁACISZ
MNIEJ O

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.14
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PRODUKTY Z POLSKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

PRODUKTY Z POLSKI iPRODUKTY Z 

TYLKO TERAZ

699
SZUBRYT
Danie gotowe
Słoik 460/470 g
(1 kg = 15,20/14,87)
do wyboru: kwaśnica lub kapusta 
po góralsku z pieczoną golonką

TYLKO TERAZ

499
URBANEK
Warzywa 
kiszone
Słoik 490 g 
(1 kg = 10,18)
do wyboru: kiszony 
burak z czosnkiem, 
kiszona marchew 
z imbirem

TYLKO TERAZ

499
PROVITUS
Buraczki 
z żurawiną 
i jabłkami
Słoik 480 g 
(1 kg = 10,40)
zasmażane

DANIA BABCI ZOSI
Placki 
ziemniaczane
Opak. 200 g 
(100 g = 2,25)
klasyczne Pierogi 

Opak. 400 g 
(1 kg = 9,98)
do wyboru:
• ruskie
• z mięsem 
• z kapustą 

i grzybami

-20%

399
499

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

449
Piwo Polski Folklor*
Butelka 0,5 l 
(1 l = 8,98)
do wyboru:
• A ku ku! – jasne, orzeźwiające piwo dolnej 

fermentacji; z dodatkiem naturalnego miodu
• Cuda Wianki – jasne piwo dolnej fermentacji 

charakteryzujące się słodowo-chmielowym 
smakiem i aromatem

• Zasiali Górale – jasne piwo o nieco słodkim 
smaku i aromacie; z wyczuwalnymi nutami 
bananów i goździków

kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,0% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

379
Piwo 
Kampinoskie 
Sosnowe*
Butelka 0,5 l 
(1 l = 7,58)
piwo jasne dolnej 
fermentacji
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,0% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

20%PŁACISZ
MNIEJ O

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. 15
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NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

249
AS BABUNI
Wafle
Opak. 90 g 
(100 g = 2,77)
o smaku zielonej 
cebulki

TYLKO TERAZ

999
DR GERARD 
Kruche ciastka 
Opak. 600/650/700/750 g
(1 kg = 16,65/15,37/14,27/13,32)
do wyboru: listki deserowe, listki deserowe zdobione, mini rogaliki zdobione, 
rogaliki pudrowane

TYLKO TERAZ

299
ANIA 
Ciasteczka Babci Ani
Opak. 100 g 
owsiane 
o smaku 
śmietankowym; 
bez dodatku 
cukru i mleka

TYLKO TERAZ

1149
DIANA 
Galaretki w cukrze 
Opak. 800 g
(1 kg = 14,36)
w opakowaniu różne smaki: bananowe, ananasowe, 
pomarańczowe oraz grejpfrutowe

TYLKO TERAZ

699
DIANA
Żelki owocowe
Opak. 500 g 
(1 kg = 13,98)
do wyboru: bananki piankowe, jeżyny owocowe, truskawki piankowe lub żelki-malinki

TYLKO TERAZ

599
ATIS
Ciasteczka kruche
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
z nadzieniem o smaku morelowym lub jagodowym

Krówka
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)
tradycyjna krówka mleczna; 
z dodatkiem masła 

-18%

299
369

TYLKO TERAZ

249
BIO Paluszki Mazurskie
Opak. 50 g 
(100 g = 4,98)
na bazie naturalnych składników; do wyboru: z konopią 
i maliną, z czarną porzeczką lub z pokrzywą

18%PŁACISZ
MNIEJ O

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.16
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PRODUKTY Z POLSKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

NA EKSPOZYTORZEINNE PRODUKTY MARKI 
NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

399
BRACIA 
SADOWNICY
Lemoniada 
Letnie 
Jabłko
Butelka 
0,5 l 
(1 l = 7,98)
do wyboru: jabłko 
z mirabelką i melisą, 
jabłko z ogórkiem 
i miętą, jabłko 
z wiśnią i lawendą

TYLKO TERAZ

109
Woda 
Źródło 
św. Jadwigi
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,73)
źródlana, niegazowana, 
niskozmineralizowana 
z historycznego ujęcia 
w Jaworze 

TYLKO TERAZ

1399
GÓRWIT
Syrop 
malinowy
Butelka 0,5 l 
(1 l = 27,98)
zawiera 70% 
soku z malin

TYLKO TERAZ

349
WIEJSKIE 
ZIEMNIACZKI
Chipsy
Opak. 130 g
(100 g = 2,68)
do wyboru: masło 
z solą lub zielona 
cebulka 

DIANA
Żelki owocowe
Opak. 500 g 
(1 kg = 13,98)
do wyboru: bananki piankowe, jeżyny owocowe, truskawki piankowe lub żelki-malinki

TYLKO TERAZ

149
MARTA 
Andruciki 
Opak. 20 g 
(100 g = 7,45)
oblaty

-20%

229
289

CONFIFRUCTA
Powidła 
węgierkowe
Słoik 280 g 
(1 kg = 8,18)
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 185 g owocówTYLKO TERAZ

329
ŁOWICZ
Dżem
Słoik 280 g 
(1 kg = 11,75)
w 100% z polskich owoców; 
do wyboru: truskawkowy 
z czerwoną porzeczką, 
z czarnych porzeczek 
lub wiśniowy

 bez substancji konserwujących

20%PŁACISZ
MNIEJ O

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. 17
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STREFA PUPILA

INNE PRODUKTY MAREK BEBIO I MATTES NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

INNE PRODUKTY MARKI WHISKAS NA EKSPOZYTORZE

RIKO
Baton dla psa
Opak. 450 g
(1 kg = 4,42)
karma pełnoporcjowa; dla 
dorosłych psów; do wyboru: 
z drobiem lub z wołowiną

-26%

199
269

TYLKO TERAZ

999
MATTES 
Płyn do płukania 
jamy ustnej 
Opak. 500 ml 
(1 l = 19,98)
z aktywnym węglem

TYLKO TERAZ

599

MATTES 
Pasta 
do zębów 
Opak. 75 ml 
(100 ml = 7,99)
z aktywnym węglem 

EFEKTIMA 
Serum 
do twarzy 
Opak. 30 ml
(100 ml = 53,30)
do wyboru: 
hialuronowe
lub kolagenowe 

TYLKO TERAZ

1599
EFEKTIMA 
Maska 
do stóp 
Opak. 
1 para 
do wyboru: 
nawilżająca 
lub złuszczająca 

TYLKO TERAZ

949 TYLKO TERAZ

1399
BEBIO 
Balsam do ciała
Opak. 200 ml
(100 ml = 7,00)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1099
BEBIO 
Żel 
pod prysznic 
Opak. 200 ml
(100 ml = 5,50)
do wyboru różne rodzaje

DREAMIES
Przysmaki 
dla kota
Opak. 60 g
(100 g = 6,15)
do wyboru: z kurczakiem, z serem, z łososiem

TYLKO TERAZ

369

WHISKAS 
Karma sucha dla kota 
Opak. 1,9 kg 
(1 kg = 8,15)
do wyboru: wołowina, kurczak lub junior 

TYLKO TERAZ

1549

26%PŁACISZ
MNIEJ O

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.18
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STREFA MALUSZKA

BOBOVITA
Zupka/Obiadek
Słoik 190 g
(100 g = 1,68)
po 6. miesiącu życia; do wyboru: 
warzywa z delikatną wołowiną, 
warzywa z delikatną rybą, 
rosołek z kurczaka z ryżem, 
krupniczek z cielęciną

BOBOVITA
Kaszka 
Porcja Zbóż
Opak. 210 g
(100 g = 2,85)
delikatny mleczno-
-zbożowy posiłek; 
do wyboru różne 
rodzaje

-25%

599
799

BOBINI
Płyn do kąpieli 
i mycia ciała 2 w 1
Opak. 660 ml 
(1 l = 12,11)
nie szczypie w oczy; może być 
stosowany powyżej 1. roku 
życia; do wyboru różne rodzaje 

BOBINI
Pianka 
do mycia 
dla dzieci
Opak. 300 ml 
(1 l = 15,97)
do wyboru różne rodzaje 

-20%

479
599

WASCHKÖNIG
Żel do prania 
ubranek dziecięcych
Butelka 2 l
(1 l = 10,00)
wystarcza na ok. 66 prań; hipoalergiczny; 
do prania ręcznego i automatycznego

-20%

799
999

TISSI
Chusteczki higieniczne
Opak. 10 × 10 szt.
(1 szt. = 0,17)
3-warstwowe

TYLKO TERAZ

699

SCHAUMA
Szampon 
do włosów
Opak. 400 ml
(1 l = 17,48)
zapewnia delikatną 
pielęgnację włosów; 
do wyboru różne rodzaje

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1999

WASCHKÖNIG
Proszek do prania 
ubranek dziecięcych
Opak. 1,725 kg
(1 kg = 9,85)
wystarcza na ok. 23 prania; 
hipoalergiczny; do prania 
ręcznego i automatycznego

TYLKO TERAZ

1699
TYLKO TERAZ

1999

WASCHKÖNIG 
Kapsułki 
do prania 
ubranek 
dziecięcych 
Opak. 18 szt. 
(1 szt. = 1,11)
hipoalergiczne; 
przebadane 
dermatologicznie 

-25%

319
429

-21%

169
215

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. 19
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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

ALDI 
Torba na mrożonki
Sztuka
umożliwia transport mrożonych produktów ze sklepu 
do domu; do wielokrotnego użytku; wymiary: 53 × 53 cm

-26%

199
269

BREF 
Zawieszka do WC Color Aktiv
Opak. 2 × 50 g
(1 szt. = 5,00)
do wyboru o zapachu: eukaliptusa, 
świeżych kwiatów lub cytryny

-28%

999
1399

TYLKO TERAZ

3999
FINISH
Tabletki
do zmywarkido zmywarki
Classic
Opak. 110 szt.Opak. 110 szt.
(1 szt. = 0,37)(1 szt. = 0,37)
idealnie czyszczą i nadają połyskidealnie czyszczą i nadają połyskidealnie czyszczą i nadają połysk

TYLKO TERAZ

3789
FINISH
Tabletki do zmywarki All in One Max
Opak. 70 szt.
(1 szt. = 0,54)
zapewniają doskonałą czystość i połysk; chronią filtry zmywarki; 
działają w niskich temperaturach

TYLKO TERAZ

3749
FINISH
Tabletki do zmywarki Quantum
Opak. 60 szt. 
(1 szt. = 0,62)
poradzą sobie nawet z zaschniętymi 
resztkami jedzenia i pozostawią 
naczynia idealnie czyste

-20%

399
499

LUDWIK
Płyn do mycia naczyń
Butelka 900 ml
(1 l = 4,43)
do wyboru różne rodzaje

-20%

479
599

CLINAIR
Płyn 
do mycia 
WC
Butelka 1 l 
usuwa kamień i rdzę; 
zapewnia higieniczną 
czystość; do wyboru 
różne rodzaje

CLINAIR
Krążki barwiące
Opak. 4 × 50 g
(1 szt. = 0,99)
czyszczą i zapobiegają odkładaniu się kamienia; 
pozostawiają po każdym spłukaniu delikatną pianę 
i zabarwioną wodę; do wyboru zapach morski lub leśny

-20%

395
495

OSZCZĘDZASZ 
7,00 ZŁ

JEDNO ZMYWANIE 
TYLKO 0,37 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.20
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-26%

1899
2599

VIZIR
Proszek do prania
Opak. 2,25 kg
(1 kg = 8,44)
wystarcza na 30 prań



produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1799
Gulasz cielęcy 
Opak. 400 g
(1 kg = 44,98)
świeży; z wysokiej jakości mięsa

TYLKO TERAZ

2690
Cielęcina 
na rosół
Cena za kg
świeża

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
Udziec 
cielęcy
Cena za 100 g 
świeży; z wysokiej jakości mięsa

produkt
chłodzony

BBQ
Polędwiczki z kurczaka na patyku
Opak. 300 g 
(1 kg = 19,97)
w marynacie o smaku czosnkowo-cytrynowym

-20%

599
749

-20%

1999
2499

BBQ
Szaszłyk drobiowy 
z warzywami 
w marynacie 
paprykowej
Cena za kg
z mięsa z uda z kurczaka, 
z cebulą i papryką

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

NOWA MARKA 
BBQ

NOWA MARKA 
BBQ

OSZCZĘDZASZ 
5,00 ZŁ

DO-50%PŁACISZ
MNIEJ

-50%

199
399

-42%

399
699

Sałata masłowa
Sztuka
klasa I

ŚWIEŻEJESZ
Maliny
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)

ŚWIEŻEJESZ
Porzeczka 
czerwona 
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)

-50 -42

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

599

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. 21
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TYLKO TERAZ

1199

PRIMA
Finezja
Opak. 500 g
(1 kg = 23,98)
kawa mielona; 
o delikatnym smaku 
i wyjątkowym aromacie

-33%

399
599

KUJAWSKI
Olej smakowy
Butelka 250 ml
(100 ml = 1,60)
olej rzepakowy z dodatkiem 
naturalnych ziół; do wyboru: 
cytrynowo-bazyliowy, czosnek-
-bazylia, ostra papryka, 
pomidorowy

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

333
DANONE
Gratka
Opak. 4 × 115 g
(1 kg = 7,24) 
deser o smaku truskawkowym z mlekiem 
i żywymi kulturami bakterii

TYLKO TERAZ

899
Deser owocowy
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
do wyboru: wiśniowy (zawartość 
owoców: 50%) lub wieloowocowy 
(zawartość owoców: 52%)

TYLKO TERAZ

599
DWOREK
Leczo
Słoik 700 g 
(1 kg = 8,56)
do wyboru: paprykowe 
lub pieczarkowe

MILSANI 
Mleko UHT 
Karton 1 l 
zawartość tłuszczu: 3,5%

-20%

239
299

ZOTT
Jogurt naturalny
Opak. 370 + 30 g
(1 kg = 4,98)
zawartość tłuszczu: 3%

-20%

199
249

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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.22
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NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

PRIMA
Finezja
Opak. 500 g
(1 kg = 23,98)
kawa mielona; 
o delikatnym smaku 
i wyjątkowym aromacie

TYLKO TERAZ

169
CECHINI MUSZYNA
Woda mineralna
Butelka 2 l 
(1 l = 0,85)
wysokozmineralizowana – 
zawiera magnez i wapń; 
nisko nasycona

TYLKO TERAZ

499
DEVELEY 
Sos 
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,00) 
do wyboru: BBQ, white BBQ, hot dog 

-50%

459
919

TRADER JOE’S
Orzechy 
nerkowca
Opak. 150 g
(100 g = 3,06)
smażone i solone 

TRADER JOE’S
Migdały
Opak. 200 g
(100 g = 4,20)
kalifornijskie, łuskane

-20%

839
1049

DOBRE PLONY
Kasza 
jęczmienna
Opak. 1 kg 
wiejska, gruba 

-21%

179
229

DO-50%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

149
4 MOVE
Activ 
Vitamin 
Puszka 
0,33 l
(1 l = 4,52) 
napój gazowany 
z witaminami; 
zawiera 20% 
soków owocowych; 
do wyboru: 
witaminy-minerały, 
magnez lub 
witamina C

DEVELEY
Musztarda kremska
Słoik 350 g 
(1 kg = 6,83)
słodki, delikatnie ostry smak

-20%

239
299

HELLENA 
Oranżada 
czerwona 
Butelka 1,25 l
(1 l = 2,15)
napój gazowany 

-22%

269
349

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. 23



DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

GARDENLINE
Rośliny zielone
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1699
GARDENLINE
Hortensja ogrodowa 
Sztuka 
w doniczce o średnicy 23 cm, 
wysokość rośliny: ok. 48 cm; 
do wyboru: różowa, niebieska lub biała

3699
GARDENLINE
Rośliny 
śródziemnomorskie
Sztuka
w doniczce o średnicy 15–18 cm, w zależności 
od odmiany; do wyboru różne rodzaje

3999

CENA OD:

BISCOTTO
Biszkopty
Opak. 
180 g
(100 g = 0,77)

-17%

139
169

LORENZ
Monster Munch
Opak. 90/100 g
(100 g = 4,43/3,99)
chrupki ziemniaczane; do wyboru: 
Original lub Mr Big 

-20%

399
499

TYLKO TERAZ

499
SUN SNACKS
Chrupki chlebowe
Opak. 150 g 
(100 g = 3,33)
do wyboru: z natką pietruszki 
i czosnkiem lub z pomidorami 
i oregano 

-30%

629
899

MAMIA
Pieluszki 
Opak. 24/44/
50/56 szt.
Opak. 24/44/
50/56 szt.
Opak. 24/44/

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

OSZCZĘDZASZ OSZCZĘDZASZ 
DO 7,58 ZŁ DO 7,58 ZŁ 

W ZALEŻNOŚCI W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU OD RODZAJU 
PIELUSZEKPIELUSZEK

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.24
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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. 25
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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.26
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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. 27
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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.28
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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. 29

OD ŚRODY 28.07



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.30
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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. 31
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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.32
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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. 33
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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.34

OD SOBOTY 31.07



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. 35
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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

109

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

O

RGANIC 100

content standar
d

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

