
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 4.08 OD SOBOTY 7.08

ALE!
CENA

O
RGANIC 100

content standar
d

Made with Organically
Grown Cotton

certified by CU 812624

UP2FASHION
Kardigan damski 
dzianinowy  
z bawełną BIO
Sztuka

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

HIT 

4999 UP2FASHION
Legginsy damskie 
z bawełną BIO
Para 

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

48% OCS Organically
Grown Material

Certified by CU 817648

HIT 

1999

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



2999
WORKZONE
Narzędzia 
miernicze
Zestaw 3 szt. 
do prac w warsztacie i domu; w zestawie: kątownik aluminiowy 300 mm ze skalą 
metryczną i calową oraz wbudowaną poziomicą, poziomica torpedo 230 mm z libelkami 
180, 90 oraz 45°, oraz ergonomiczna miara zwijana 5 m z podwójna skalą (metryczną 
i calową)

1999
WORKZONE
Szczypce/
Klucze nasadowe
Sztuka 
uchwyty izolowane wg normy IEC 60900 V; do wyboru: 
szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm, szczypce 
tnące boczne 160 mm, szczypce uniwersalne 180 mm, 
klucz nastawny płaski 200 mm

9999
WORKZONE
Składany wózek 
transportowy
Sztuka 
wygodny i wytrzymały wózek, który 
możesz mieć zawsze pod ręką; po złożeniu 
zajmuje niewiele miejsca; automatycznie 
rozkładane kółka; z elastyczną taśmą 
gumową do mocowania ładunku; 
maksymalne obciążenie: 90 kg; wymiary 
po rozłożeniu: ok. 1100 × 488 × 518 mm; 
wymiary po złożeniu: ok. 825 × 488 × 57 mm; 
wymiary podstawy: ok. 488 × 350 mm

UDŹWIG: 
OK. 90 KG

1999
EXPERTIZ
Dyspenser ręczny 
do taśmy/Taśma 
do pakowania
Zestaw 
do wyboru:
• dyspenser ręczny do taśmy –

ok. 5 cm × 66 m, z 2 rolkami 
taśmy do pakowania 

• taśma do pakowania – 
ok. 5 cm × 66 m, 
zestaw 4-elementowy

2499
WORKZONE
Wkrętaki VDE
Zestaw 8 szt. 
4 wkrętaki płaskie, 3 wkrętaki Phillips oraz 1 próbnik napięcia

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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1499
EXPERTIZ
Litery/Cyfry
magnetyczne 
Zestaw
do wyboru dwa zestawy: 
• 100 kolorowych literek magnetycznych w pudełku; 

grubość literek: 0,5 mm, wielkość: 31–43 mm
• 90 cyfr i symboli magnetycznych w pudełku; 

grubość cyfr i symboli: 0,5 mm, wielkość: 15–43 mm

2999
UP2FASHION
Bluza damska 
z bawełną BIO 
Sztuka
94% bawełna BIO, 6% elastan 
(Lycra®) lub 89% bawełna BIO, 
6% elastan (Lycra®), 5% wiskoza; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie dresowe 
z bawełną BIO
Para
94% bawełna BIO, 6% elastan 
(Lycra®) lub 78% bawełna BIO, 
17% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie rodzaje dostępne są 
w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

1799
QUEENTEX
Majtki 
damskie 
z bawełny BIO
Opak. 3 pary 
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 42–52
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

3PAKROZMIARY 
MAXI

899
SOXO
Skarpety dziecięce 
wzorzyste 
Opak. 2 pary
80% bawełna, 15% poliester, 5% elastan; w zabawne motywy szkolne; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 31/33–37/39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1.

2.

1.

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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3999
QUEENTEX
Piżama damska 
3-częściowa
z bawełny BIO
Zestaw
100% bawełna BIO; w skład 
zestawu wchodzą: T-shirt, 
koszulka na ramiączkach 
oraz spodnie o długości 
regularnej lub 3/4; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–XL

UP2FASHION
Legginsy damskie
z bawełną BIO
Para
48% bawełna BIO, 48% modal 
(Tencel™), 4% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  
  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

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

1799
STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

48% OCS organically
grown material

Certifi ed by CU 817648

HIT

1999

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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699
ACTIVE TOUCH
Skarpety 
sportowe 
damskie/męskie
Opak. 2 pary
71% bawełna, 27% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4499
ACTIVE TOUCH
Kamizelka 
do biegania 
damska/męska
Sztuka
100% poliester, materiał 
elastyczny: 93% poliester, 
7% elastan; do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 
damskie: S–L
męskie: M–XL

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI    06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

ANTYBAKTERYJNEMODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

ODDYCHAJĄCA

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

2999
ACTIVE TOUCH
Spodnie do biegania 
damskie/męskie
Para 
85% poliester, 15% elastan lub 
80% poliester, 20% elastan; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 
damskie: S–L
męskie: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

1.

1. 1.

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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SYLVIE MEIS
Piżama damska
Komplet
100% poliester lub 96% wiskoza, 4% elastan;
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

SYLVIE MEIS
Szlafrok 
damski
Sztuka
100% poliester lub 96% wiskoza, 
4% elastan; do wyboru różne 
modele
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  SHGO 083221 TESTEX  SHGO 083221 TESTEX  

  SHGO 083221 TESTEX  SHGO 083221 TESTEX  

  SHGO 083221 TESTEX  SHGO 083221 TESTEX  

5999

5999

SYLVIE MEIS
Koszula 
nocna damska 
z maską na oczy
Zestaw
100% poliester lub 96% wiskoza, 
4% elastan; wypełnienie maski: 
100% poliuretan; z ozdobnymi 
elementami i koronką; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4999

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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2299
POCOPIANO
Kurtka dziecięca z czapką
Zestaw
kurtka: 100% poliester, czapka: 100% poliester, 
podszewka czapki: 100% bawełna; wykonane 
z przyjemnego polaru; do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  

4499
UP2FASHION
Spodnie damskie 
z bawełną BIO
Para
61% bawełna BIO, 36% poliester, 
3% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content standar
d

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

1.

3. 3.

3.

2.

Made with 61% 
Organically Grown Cotton
Certifi ed by Control Union

CU809507

UP2FASHION
Kardigan damski
dzianinowy
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

2.

HIT

4999

1.

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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3999
GLASMARK
Kieliszki 
koktajlowe
Komplet 6 szt.
zestaw 6 kieliszków z kolorową 
nóżką o pojemności 420 ml

8999
KRONTALER
Budzik 
cyfrowy 
z ładowaniem 
indukcyjnym
Zestaw
zegar stołowy z funkcją ładowania Q; bezprzewodowe ładowanie (kompatybilne 
z urządzeniami Qi), wyświetlacz diodowy LED prezentujący czas i temperaturę (°C/°F) 
w zakresie od 0°C do 50°C; 3 alarmy; w zestawie: 1 kabel USB C (długość: 1 m) oraz 
płaska wtyczka sieciowa; do wyboru różne rodzaje

5999
HOME CREATION
Szafa składana/
Regał składany
Sztuka
pokrycie z oddychającego materiału, stabilna rama stalowa malowana proszkowo; 
łatwy i szybki montaż na wtyk (bez użycia narzędzi); do wyboru:
• szafa składana: duża półka oraz drążek do wieszania odzieży; 3-częściowy zamek 

błyskawiczny; wymiary: 75 × 50 × 170 cm; do wyboru dwa kolory
• regał składany: z 4 półkami; duże rolowane drzwi z zamkiem błyskawicznym 

i paskami mocującymi na górze; wymiary: 75 × 35 × 110 cm

6999 Beczka na ogórki, 5 l
Sztuka
tradycyjne kamionkowe naczynie do kiszenia ogórków 
czy kapusty; z uchwytami zapewniającymi 
łatwe przenoszenie

999
GLASMARK
Karafka
Sztuka 
pojemność: 1 l; 
do wyboru karafka 
na wodę lub sok

1499
Pudełko/
Segregator stojący
Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru: pudełko metalowe 
ze wzmocnieniami na rogach 
lub segregator stojący

ŁADOWANIE
BEZPRZEWODOWE

(MAKS.) 10 W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 5 V, 1,5 A 
PRZEZ USB

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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5999
WORKZONE
Uniwersalny wózek 
transportowy 
z tworzywa 
sztucznego
Sztuka
z otworem uchwytowym, 
ułatwiającym przenoszenie, 
4 lekkobieżne kółka, z powierzchnią 
antypoślizgową; wymiary deski 
z tworzywa sztucznego: 
ok. 585 × 290 × 25 mm

699
WORKZONE
Linka/Taśma/Sznurek/Żyłka
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
• linka uniwersalna 20 m × ø 4 mm
• linka pleciona uniwersalna 7,5 m × ø 8 mm
• taśma ostrzegawcza 50 m × 80 mm
• sznurek do układania glazury 50 m × ø 1,7 mm
• sznurek pleciony 50 m
• sznurek konstrukcyjny 50 m × ø 2 mm
• zestaw sznurków 3 × 40 m
• żyłka do wieszania prania 15 m × ø 3 mm

UDŹWIG: 
OK. 250 KG

2499 HOME CREATION
Wycieraczka
Sztuka
szczeliny odprowadzające umożliwiają 
odpływ wody; z antypoślizgowym 
spodem; wymiary: 40 × 70 cm; 
do wyboru różne rodzaje

999
GARDENLINE
Rękawice ogrodowe 
odporne na przecięcia
Para
Rozmiary: 8–11 (M–XXL)

2999
GARDENLINE
Miotła 
ze skrobakiem
Sztuka
elastyczne włosie; 
szerokość zamiatania: 
ok. 40 cm, skrobak ze stali 
ocynkowanej; stabilny 
trzonek z podwójnym 
mocowaniem śrubowym; 
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.9
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24993499
Ręczniki z bawełną BIO
Sztuka/Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; wymiary:
• ręcznik kąpielowy – 100 × 150 cm
• ręczniki łazienkowe (2 szt.) – 50 × 100 cm
do wyboru różne kolory

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

  A17 1279 HOHENSTEIN HTTI  A17 1279 HOHENSTEIN HTTI  

Wymiary: 50 × 100 cmWymiary: 100 × 150 cm

4999
HOME CREATION
Dywaniki łazienkowe
Komplet 2 szt.
100% poliester; z mikrofibry; z antypoślizgowym spodem; wymiary: dywanik: 65 × 110 cm,
dywanik pod WC: 50 × 50 cm; do wyboru różne rodzaje

MOŻNA 
STOSOWAĆ PRZY 

OGRZEWANIU 
PODŁOGOWYM

1499
HOME CREATION
Wąż prysznicowy
Sztuka
długość: ok. 2 m; pasuje 
do słuchawki prysznicowej Wellness; 
do wyboru różne rodzaje

30°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE
  1207033 Centexbel  1207033 Centexbel  

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

1999
HOME CREATION
Słuchawka prysznicowa Wellness
Sztuka
chromowana; z 3 rodzajami strumienia wody; dysze zapobiegające 
osadzaniu się kamienia; 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. 10
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6999
ADVENTURIDGE
Składany leżak 
plażowy
Sztuka
lekki (tylko 2,2 kg) leżak plażowy 
w wygodnej torbie z paskiem 
do przenoszenia; 
system łatwego rozkładania 
i składania; solidna konstrukcja 
z maksymalnym 
obciążeniem do 120 kg

TYLKO TERAZ

1299
MIĘSNE SPECJAŁY
Filety z piersi 
z kurczaka XXL 
Cena za kg
świeże; w opakowaniu próżniowym
* 27% taniej w stosunku do ceny regularnej 1 kg = 17,89 zł 

3599
Roleta 
termiczna
Sztuka
zaciemniająca; wymiary: 
60 × 150, 80 × 150 
lub 100 × 150 cm; 
możliwość samodzielnego 
zwężenia; do wyboru 
różne rodzaje

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory 
truskawkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)
klasa I

-40%

599
999

27% TANIEJ*

produkt
chłodzony

31/2021 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 7.08OD CZWARTKU 5.08

OD PONIEDZIAŁKU 2.08 OD ŚRODY 4.08

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



