
OD ŚRODY 13.10

OD SOBOTY 16.10

OD PONIEDZIAŁKU 11.10

  06.MO.43274 HOHENSTEIN HTTI
60°C

TEMPERATURA
PRANIA

Pościel
Komplet

6999

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

Sukienka 
dziewczęca 
z licencją
Sztuka

3499

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION
Ręczniki 
z bordiurą
Opak.4 szt.

25,96 
ZA 4-PAK

*  Cena za 1 sztukę 
obowiązuje tylko 
przy zakupie 4-paku. 
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 4-paku.

1 SZT.
649*

CENY OD:

W SUPERCENACH
SZEROKI WYBÓR ZNICZY 

129

CENY OD:

1999 POCOPIANO
Bluza 
dziewczęca/ 
chłopięca 
z bawełną BIO
Sztuka

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI



WORKZONE
Regał metalowy
Sztuka
5 półek o nośności 175 kg każda; 
system szybkiego montażu 
bez użycia narzędzi; wymiary: 
180 × 90 × 40 cm, z możliwością 
montażu w formie stołu roboczego

8999

LIGHTZONE
Świecznik aluminiowy 
dekoracyjny LED
Sztuka
do wyboru 2 modele: 
z 11 i 16 diodami LED 
oraz 1 model z 7 diodami LED, 
ze ściemniaczem 
i timerem czasowym; 
diody LED są wymienne; 
do wyboru różne rodzaje

6999

LIVING ART
Świeca zapachowa 
w szkle
Sztuka
100% parafina; czas palenia: 
ok. 75 h; do wyboru różne rodzaje

1599

LIVING ART
Kwiaty sztuczne 
w doniczce
Sztuka
w ceramicznej doniczce; 
do wyboru różne rodzaje

2499

WORKZONE
Taśma klejąca
Sztuka
taśma naprawcza 50 m × 50 mm

999

LIVING ART
Świeca zapachowa 
premium z drewnianym knotem
Sztuka
czas palenia: ok. 38 h; do wyboru różne rodzaje

2499

ALUMINIOWY

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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7999
QUIGG
Oscylacyjna szczoteczka do zębów
Sztuka
zasilana akumulatorowo; pięć trybów pracy; 
wizualna kontrola docisku; do wyboru różne kolory

1998 QUIGG
Końcówki do oscylacyjnej 
szczoteczki
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 3,33)
z włókna DuPont™Tynex, delikatnego dla zębów i dziąseł 

2499
LACURA
Żel hialuronowy 
do twarzy
Opak. 30 ml
(100 ml = 83,30)
redukuje zmarszczki; 
poprawia wygląd skóry

Z KOLOROWYMI 
PIERŚCIENIAMI

CZAS PRACY: 
OK. 90 MIN

WSKAŹNIK 
NAŁADOWANIA

Kosz na pranie
Sztuka
pojemność: 14 l; z uchwytami; 
do wyboru różne rodzaje

1999
HOME CREATION
Stoper/Zestaw klinów do drzwi 
ze stali nierdzewnej
Sztuka/Zestaw 2 szt.
bez konieczności mocowania do podłogi; różne rodzaje

1699

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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NOVITESSE
Prześcieradło 
z elastanem i gumką
Sztuka
96% bawełna, 4% elastan; dopasowana 
forma dzięki gumce wszytej w obwodzie; 
wymiary: 140–160 × 200 cm; do wyboru 
różne rodzaje

NOVITESSE
Nakładka wełniana 
na materac
Sztuka
runo i wypełnienie: 100% wełna 
owcza; właściwości termoregulacyjne 
(ogrzewa w zimie i chłodzi latem); 
z 4 gumkami mocującymi; wymiary: 
90 × 200 cm lub 100 × 200 cm

  06.MO.43274 HOHENSTEIN HTTI  06.MO.43274 HOHENSTEIN HTTI  

00033 IWM1SM7R9X4

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

SYPIALNIA
marzeń 

4499

Pościel
Komplet
100% bawełna; z postacią Myszki Miki; wymiary: 
poszwa 140 × 200 cm, poszewka na poduszkę 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

6999

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. 4

OD ŚRODY 13.10



WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE 
WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

®®

WALKX
Buty dziecięce termiczne
Para
materiał tekstylny z materiałem syntetycznym; ocieplane; 
z wyprofilowaną podeszwą oraz elementami odblaskowymi 3M®; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 24–27
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4499

WODOODPORNA 
MEMBRANA TEX

WKŁADKA 
POKRYTA POWŁOKĄ 

ALUMINIOWĄ 

POCOPIANO
Parka 
dziecięca
Sztuka
58% poliester, 
32% bawełna, 
10% poliamid; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

7499
WODOODPORNY 

MATERIAŁ

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

WEWNĘTRZNY 
ŚCIĄGACZ PRZY 

RĘKAWACH

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Joggersy 
chłopięce
Para
79% bawełna, 
20% poliester, 1% elastan; 
z regulacją w pasie
Rozmiary: 122–158

3499

1.

1. 1.
2.

2.

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 11.10*

* oferta w wybranych sklepach, do wyczerpania zapasów

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 11.10*

* oferta w wybranych sklepach, do wyczerpania zapasów

OCIEPLANY
KAPTUR

BOCZNE 
KIESZENIE

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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Certyfikat bawełna BIO powstał dla utworzenia 
i implementacji socjalnych i ekonomicznych standardów. 

Poprzez stosowanie uznanych międzynarodowych norm 
zrównoważonego rozwoju jako ALDI angażujemy się, wraz z naszymi 

kontrahentami, na rzecz zrównoważonych ulepszeń przy uprawie bawełny.

WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 

Z ALDI

i implementacji socjalnych i ekonomicznych standardów. 

POCOPIANO
Bluza dziewczęca/
chłopięca z bawełną BIO
Sztuka
99% bawełna BIO, 1% wiskoza lub 75% bawełna BIO, 
25% poliester; z kapturem lub bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiar: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  20.0.19065 HOHENSTEIN HTTI  20.0.19065 HOHENSTEIN HTTI  

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI  

1999

POCOPIANO
Podkolanówki dziecięce zimowe 
z bawełną BIO
Opak. 5 par
80% bawełna BIO, 18% poliester z recyklingu, 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 19/22–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

Naczynia dla dzieci
Zestaw
talerz, miseczka oraz kubek; 
do wyboru różne rodzaje

2499

Z BOHATERAMI 
ULUBIONYCH 

BAJEK

5-PAK

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

Sukienka 
dziewczęca 
z licencją
Sztuka
100% bawełna lub 93% bawełna, 
7% poliester; z postaciami z bajek; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116

3499

24,95
ZA 5-PAK

*  Cena za 1 parę obowiązuje
tylko przy zakupie 5-paku. 
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 5-paku.

1 PARA
499*

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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WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 

Z ALDI
Certyfikat bawełna BIO powstał 
dla utworzenia i implementacji 

socjalnych i ekonomicznych standardów. 

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

QUEENTEX
Piżama damska 
z bawełny BIO
Komplet 
100% bawełna BIO; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: M–XL

4999

POCOPIANO
Piżama dziecięca 
Halloween z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; ze ściągaczem przy dekolcie, 
rękawach i nogawkach; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 110/116–134/140

2499

ELEMENTY 
ŚWIECĄCE 

W CIEMNOŚCI

100% 
BAWEŁNA 

BIO
   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

SOXO
Skarpety Halloween 
damskie/męskie
Para
80% bawełna czesana, 15% poliamid, 5% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/40–40/45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

799

ŚWIECĄCE 
W CIEMNOŚCI

1.

1.

1.

  SH020 123405 TESTEX  SH020 123405 TESTEX  

POCOPIANO
Skarpety antypoślizgowe 
dziecięce
Para
80% bawełna, 18% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 19/22–35/38

799

ŚWIECĄCE 
W CIEMNOŚCI

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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UP2FASHION
Kardigan damski
Sztuka
60% bawełna, 40% akryl; z kieszeniami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  12.HBD.03770 HOHENSTEIN HTTI   12.HBD.03770 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Sweter damski 
z bawełną BIO
Sztuka
60% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™), 40% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3999

5999

2.

3.

3.

2.

Made with 40% Grown 
Cotton Organically certi-

fi ed by CU 812624

KÜR
Szczotka do włosów
Sztuka
do codziennej pielęgnacji; ułatwia rozczesywanie 
włosów na sucho i mokro; do wyboru różne rodzaje

999

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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HOME CREATION
Akcesoria łazienkowe
Sztuka
do wyboru:
• uchwyt na papier toaletowy
• zestaw 2 wieszaków na ręczniki
• kubek na szczoteczki do zębów
• mydelniczka

2499

HOME CREATION
Koszyczek/Półka 
pod prysznic
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

4499

HOME CREATIONHOME CREATION
Zestaw prysznicowy Zestaw prysznicowy 
z deszczownicą
Zestaw
wysokość: ok. 101 cm; wbudowany 
przełącznik ułatwia przełączanie 
między deszczownicą a słuchawką 
prysznicową; regulowany uchwyt 
ścienny; łatwy montaż przez klejenie ścienny; łatwy montaż przez klejenie 
lub wiercenie; do wyboru dwa rodzajelub wiercenie; do wyboru dwa rodzaje

149

HOME CREATION
Składany kosz 
na pranie
Sztuka
do wyboru
dwa rodzaje 

4999

HOME CREATION
Wieszak na drzwi
Sztuka
3 drążki o różnych 
głębokościach; wymiary 
(szer. × głęb. × wys.): 
64 × 17 × 87 cm; akcesoria 
montażowe w zestawie; 
do wyboru dwa rodzaje

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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2799

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

   A17-1279 HOHENSTEIN HTTI   A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

   A17-1279 HOHENSTEIN HTTI   A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Ręczniki dla gości 
z bordiurą
Opak. 4 szt.
90% bawełna, 10% wiskoza; 
wymiary: 30 × 50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

HOME CREATION
Ręczniki 
z bordiurą
Opak. 2 szt.
90% bawełna, 10% wiskoza; 
wymiary: 50 × 100 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3.

1.

2.

3.

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

  1203016 Centexbel  1203016 Centexbel  

HOME CREATION
Dywanik 
łazienkowy
Sztuka
100% bawełna; można 
stosować przy ogrzewaniu 
podłogowym; wymiary: 
50 × 80 cm; do wyboru 
różne rodzaje

3499
4.

4.

HOME CREATION
Ręcznik 
kąpielowy 
z bordiurą
Sztuka
90% bawełna, 10% wiskoza; 
wymiary: 70 × 140 cm; 
do wyboru różne rodzaje

25,96
ZA 4-PAK

*  Cena za 1 sztukę 
obowiązuje tylko 
przy zakupie 4-paku. 
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 4-paku.

1 SZT.
649*

24,98
ZA 2-PAK

*  Cena za 1 sztukę 
obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. 
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 2-paku.

1 SZT.
1249*

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. 10
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100% EKOLOGICZNA

100% EKOLOGICZNA

UNILITE
Zapalarka gazowa
Sztuka
do wielokrotnego napełniania; 
do wyboru różne rodzaje

499

BBQ
Ekologiczna podpałka do kominka
Opak. 32 szt.
(1 szt. = 0,31)
wykonana w 100% z surowców odnawialnych. Wyrób naturalny 
z drewna i wosku, nie zawiera parafiny. Długi czas palenia.

999

Polano do oczyszczania kominów
Opak. 1,1 kg
(1 kg = 18,17)
do wszystkich rodzajów kominów – również do szybów 
ze stali nierdzewnej

1999

FUNKCJA 
CZYSZCZENIA FILTRA

1200 W

POJEMNOŚĆ: 20 L

FILTR DROBNEGO PYŁU 
I METALOWY FILTR OCHRONNY

WIĘCEJ 
PRODUKTÓW
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

FERREX
Odkurzacz do popiołu
Sztuka
z funkcją dmuchawy do rozniecania 
ognia; metalowy pojemnik 
o pojemności 20 l z ognioodpornym 
wnętrzem; podwójny system filtracji: 
filtr drobnego pyłu oraz metalowy 
filtr ochronny; długość przewodu 
zasilającego: 5 m; z wygodnym 
uchwytem do przenoszenia

149

07-32-384

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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CENY OD:

129

W SUPERCENACH
SZEROKI WYBÓR ZNICZY I KWIATÓW SZTUCZNYCH DOSTĘPNEOD PONIEDZIAŁKU11.10

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



OD CZWARTKU 14.10

®®

WALKX
Buty damskie/męskie turystyczne
Para
materiał wierzchni: naturalna skóra w połączeniu 
z materiałem syntetycznym i PU; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 42–44
Nie wszystkie modele dostępne w każdym rozmiarze

8999

Napój 
gazowany 
Ekipa
Puszka 250 ml
(100 ml = 1,44)
do wyboru: cytrynowy lub truskawkowy

TYLKO TERAZ

359

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

ACTIVE TOUCH
Kamizelka 
pikowana 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4999

Z ELEMENTAMI 
ODBLASKOWYMI

Z ELEMENTEM 
AMORTYZUJĄCYM 
W OKOLICY PIĘTY

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

WIATROSZCZELNY
MATERIAŁ

-40%

299
499

ŚWIEŻEJESZ
Brokuł
Sztuka

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

OD SOBOTY 16.10OD SOBOTY 16.10

OD PONIEDZIAŁKU 11.10

NIE PRZEGAP OKAZJI

41/2021

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.

Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wsparcia zapraszamy
do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118
lub połączenie z konsultantem: +48 32 35 70 300

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl 
lub skorzystaj z formularza kontaktowego 
na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt

Sprawdź nasze oferty pracy
na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



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



