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HITY OD ŚRODY 8.12

NA ŚWIĘTA

QUEENTEX/
ENRICO MORI
Piżama 
świąteczna 
damska/
męska
Komplet

  11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI

IDEALNY
pomysł 

na prezent

3499

9900

ROYAL CLASS
Sweter męski 
z kaszmirem 
i jedwabiem
Sztuka 

  21.HCN.68923 IDEALNY
pomysł 

na prezent

169

169

  21.HCN.68923 HOHENSTEIN HTTI

UP2FASHION
Sukienka 
damska 
z kaszmirem
Sztuka 

str. 39

  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI

ROYAL CLASS
Spodnie męskie 
Para

4499

IDEALNY
pomysł 

na prezent

IDEALNY
pomysł 

na prezent

IDEALNY
pomysł 

na prezent

  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI

100% 
KASZMIR

UP2FASHION
Sweter damski 
kaszmirowy
Sztuka



6999

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów
Zestaw
matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

DLA 4 OSÓB

4 × ŁYŻKA, 4 × NÓŻ, 4 × WIDELEC, 4 × ŁYŻECZKA

6999
AMBIANO
Gofrownica 1200 W/
Gofrownica do gofrów 
belgijskich 1000 W
Sztuka
regulacja temperatury do maks. 200°C; 
uchwyt z izolacją cieplną; lampki 
kontrole trybu pracy; różne rodzaje

DOMOWE 
GOFRY

HOME CREATION
Akcesoria kuchenne
Sztuka/Zestaw 
do wyboru:
• łyżka drewniana na stojaku
• gałkowica do lodów
• prasa do czosnku
• tarka dwustronna
• zestaw drewnianych przyborów 

kuchennych (łyżka i łopatka)

1999

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów
Zestaw
matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów

matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów

Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 

matowa powierzchnia; przystosowane 

ze stali nierdzewnej, 

do mycia w zmywarce; 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.2

OD ŚRODY 8.12



3499
AMBIANO
Folie do zgrzewarek 
próżniowych
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

NOŻE KUCHNI 
JAPOŃSKIEJ

3 W 1: CIĘCIE, 
PAKOWANIE 
PRÓŻNIOWE, 
ZGRZEWANIE

HOME CREATION
Nóż Santoku/
Usuba/Sashimi
Sztuka
z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej; do wyboru:
• nóż Santoku – ostrze 

17,7 cm
• nóż Usuba – ostrze 18,8 cm; 

doskonały do mięsa, ryb 
i warzyw

• nóż Sashimi – ostrze 
20,2 cm; doskonały 
do surowego mięsa

3499

3499
AMBIANO
Folie do zgrzewarek 
próżniowych
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

AMBIANO
Folie do zgrzewarek 
próżniowych
Zestaw
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm
w zestawie: 2 × rolka 28 × 300 cm 
i 3 × rolka 22 × 300 cm

nóż Sashimi – ostrze 
20,2 cm; doskonały 
do surowego mięsa

AMBIANO
Zgrzewarka 
do pakowania 
próżniowego 90 W
Sztuka
2 stopnie podciśnienia (normalne 
i niskie); zintegrowany obcinak do folii

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. 3
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1499
HOME CREATION
Silikonowa forma 
do pieczenia
Sztuka 
odporna na temperaturę do 200°C; 
różne rodzaje

1499
HOME CREATION
Mata do pieczenia 
z włókna szklanego
Sztuka 
odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje

1499 HOME CREATION
Termometr 
kuchenny
Sztuka 
do wyboru:
• do pieczenia
• do zamrażarki i chłodziarki
• do potraw grillowanych i steków
• do piekarnika

NIE WYMAGA 
NATŁUSZCZANIA

TAKŻE NA 
INDUKCJĘ

PRZYSTOSOWANA 
DO PIEKARNIKA (TEMPERATURA DO 120°)

HOME CREATION
Głęboka patelnia 28 cm
Sztuka
ze szklaną pokrywką z otworem 
ułatwiającym dodawanie składników; 
dwa rodzaje

9900

Mata do pieczenia 
z włókna szklanego

odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje
odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje

Mata do pieczenia 
z włókna szklanegoz włókna szklanego

odporna na temperaturę do 220°C; 
wymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzajewymiary: ok. 42 × 27 cm; różne rodzaje

1499
HOME CREATIONHOME CREATION
Silikonowa forma Silikonowa forma 
do pieczeniado pieczenia
Sztuka 
odporna na temperaturę do 200°C; 
różne rodzaje

1499
kuchenny
Sztuka 
do wyboru:
• do pieczenia
• do zamrażarki i chłodziarki
• do potraw grillowanych i steków
• do piekarnika

14
HOME CREATION
Silikonowa forma 
do pieczenia
Sztuka 
odporna na temperaturę do 200°C; 
różne rodzaje
odporna na temperaturę do 200°C; 

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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FERREX
Komplet wierteł 
spiralnych HSS 
Zestaw 99 szt.
rozmiary od 1 do 10 mm; 
od 2 do 10 szt. z rozmiaru 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
VPA

LIVING ART
Kula śnieżna
Sztuka
z pozytywką; średnica: 
10 cm; różne rodzaje

4999
WORKZONE
Składany wózek 
transportowy
Sztuka

DO METALU, 
KOMPOZYTÓW 

ITP.

WYSOKIEJ 
JAKOŚCI STAL 
SZYBKOTNĄCA 

HSS

POWŁOKA 
Z AZOTKU 
TYTANU

WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWN. I WEWN.

WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI 
POWIETRZA

ZEGAR RADIOWY

WSKAŹNIK FAZ 
KSIĘŻYCA

WSKAŹNIK FAZ 
KOMFORTU

ALARM 
MROZOWY

OBCIĄŻENIE: 
DO 50 KG

SKŁADANY

DUŻE KOŁA

SOLIDNA 
METALOWA 
WALIZKA

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

129

2999

ADE
Stacja pogodowa 
sterowana radiowo
Sztuka
duży kolorowy wyświetlacz LCD; 
dodatkowy czujnik zewnętrzny; funkcja 
drzemki z podwójnym alarmem; dwa 
rodzaje

8999

FERREX
Komplet wierteł 
spiralnych HSS 
Zestaw 99 szt.
rozmiary od 1 do 10 mm; 
od 2 do 10 szt. z rozmiaru 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 

rozmiary od 1 do 10 mm; 
od 2 do 10 szt. z rozmiaru 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości (zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 
zużycia); niemiecka certyfikacja 
(zależnie od typowej prędkości 

VPA

IDEALIDEALNYNY
pomysłpomysłpom

na pr� entna pr� ent

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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3999
HOME CREATION
Słuchawka 
prysznicowa LED
Sztuka 
7 kolorów światła; nie 
wymaga baterii (wbudowana 
nanoturbina zasilana 
przepływem wody); 3 rodzaje 
strumienia; prosty montaż 

HOME CREATION
Deska WC
Sztuka 
wolnoopadająca; z wysokogatunkowego duroplastu

NIE WYMAGA 
BATERII

7 KOLORÓW LED

BEZPIECZEŃSTWO 
WG NIEMIECKICH STANDARDÓW

OSZCZĘDNOŚĆ WODY  
FUNKCJA ECO STOP

CICHA GŁOWICA 
CERAMICZNA

REGULOWANA OCHRONA PRZED OPARZENIEM

OBROTOWA 
WYLEWKABLOKADA BEZPIECZEŃSTWA 38°C

OSZCZĘDNOŚĆ WODY  
FUNKCJA ECO STOP

CICHA GŁOWICA 
VERNET 

Z USZCZELKAMI 
CERAMICZNYMI

BEZPIECZEŃSTWO 
WG NIEMIECKICH 

STANDARDÓW

HOME CREATION
Bateria termostatyczna
Sztuka
bezpieczna, wygodna i doskonale 
zaprojektowana termostatyczna bateria 
łazienkowa; do wyboru: natryskowa lub 
nawannowa

2499
HOME CREATION
Ściągaczka do kabiny 
prysznicowej
Sztuka
do kabin prysznicowych, kafelków i szyb 
okiennych; z uchwytem do zawieszenia; różne 
rodzaje

5499

HOME CREATION
Bateria 
kuchenna
Sztuka
zaprojektowana z dbałością o detale; 
praktyczna i pasująca do każdej kuchni; 
umożliwia wygodne mycie wysokich 
naczyń dzięki wysokiej, obrotowej 
wylewce

9900

Bateria termostatyczna
Sztuka

169

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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HOME CREATION
Ręczniki
Opak. 2 szt. 
100% bawełna; wymiary: 
50 × 100 cm; różne rodzaje

HOME CREATION
Dywanik łazienkowy
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 60 × 90 cm; 
różne rodzaje

2999 HOME CREATION
Ręcznik 
kąpielowy
Sztuka
100% bawełna; 
wymiary: 70 × 140 cm; 
różne rodzaje

3999
HOME CREATION
Koc świąteczny 
130 × 150 cm
Sztuka
dwustronny; różne rodzaje

M1NMNE407

M1NMNDK49

M1NMNDK49

 100% BAWEŁNA

 100% BAWEŁNA

 100% BAWEŁNA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

3499

2998

  1803032 Centexbel  1803032 Centexbel  

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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QUEENTEX/ENRICO MORI
Piżama świąteczna 
damska/męska
Komplet
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; różne rodzaje 
Rozmiary damskie: M–XL
Rozmiary męskie: M–XXL

POCOPIANO
Piżama świąteczna dziecięca
Komplet
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; różne komplety
Rozmiary: 122–140
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

  11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI   11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI  

  11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI  11.HBD.90176 HOHENSTEIN HTTI  

2499

3499

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 ŚRODY 8.12

dla całej rodziny!
ŚWIĄTECZNE PIŻAMY



2999
POCOPIANO
Tregginsy 
dziewczęce
Para
60% bawełna, 
38% poliester, 
2% elastan; 
dwa rodzaje 
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

UP2FASHION
Sweter damski
Sztuka 
79% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™), 18% poliester, 
3% elastan lub 74% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™), 
23% poliester, 3% elastan; 
różne rodzaje 
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie 
modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para 
79% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™), 18% poliester, 
3% elastan lub 74% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™), 
23% poliester, 3% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  2019OK0963 AITEX  2019OK0963 AITEX  

SKÓRA
NATURALNA

WALKX
Buty skórzane 
damskie
Para
cholewka z prawdziwej skóry; 
z wygodną tekstylną wyściółką; 
wytrzymała podeszwa z TPR; 
dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

7999

2999

2999

®®

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

KOMPLET 
ZA JEDYNE 59,98 

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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DLA NIEJ I DLA NIEGO
SWETER MĘSKI Z KASZMIREM I JEDWABIEM/ 
SWETER DAMSKI Z KASZMIREM

SZTUKA

ROYAL CLASS
Sweter męski 
z kaszmirem 
i jedwabiem
Sztuka 
55% jedwab, 45% kaszmir; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1999 ACTIVE TOUCH
Czapka/Kapelusz/ 
Kaszkiet/Beret
Sztuka
wybrane modele z dodatkiem 
wełny; różne rodzaje

4499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para
65% wiskoza, 
30% poliamid, 
5% elastan lub 
80% poliester, 
19% wiskoza, 
1% elastan lub 
81% poliester, 
17% wiskoza, 
2% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary: 
M–XL

  21.HCN.68923  21.HCN.68923  

  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  

  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
KASZMIR

UP2FASHION
Sweter damski 
kaszmirowy
Sztuka
100% kaszmir;
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

169 169
IDEALNY

pomysł
na pr� ent

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 
Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/
na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10

OD SOBOTY 11.12



  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.69647 HOHENSTEIN HTTI    21.HCN.68923 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.68923 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
KASZMIR

UP2FASHION
Sukienka damska z kaszmirem
Sztuka 
50% wiskoza, 30% poliamid, 
20% kaszmir; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

9900
UP2FASHION
Kardigan damski 
kaszmirowy
Sztuka
100% kaszmir; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

179
  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Spodnie męskie 
Para
mieszanka wiskozy, poliestru 
i elastanu; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4499

1.

1.

2.

2.

3.

3.

OTUL SIĘ
luksusem!

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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1999
CLEMENTONI
Puzzle 
dla dorosłych
Sztuka
specjalna edycja z kolekcji 
Museum; różne rodzaje

ŚREDNICA: 30 CM

PODWÓJNA MAPA

1000 
ELEMENTÓW

PLAYLAND
Zestaw 
koralików 
drewnianych
Zestaw
akcesoria do samodzielnego wykonywania 
drewnianej biżuterii; w skład zestawu wchodzą koraliki 
i 5 drewnianych ozdób, sznurki i gumki oraz zaczepy

3999

TREFL 
Gry planszowe 
z licencją 
Sztuka
do wyboru:
• Psi Patrol „Kto tam?”
• Świnka Peppa „Kto tam?”
• Rodzina Treflików „Skoczki”
• Psi Patrol „Skoczki”

2499

Gry planszowe z licencją
Zestaw
zestaw gier 
planszowych 
z serii Minionki 
lub Frozen; 
dla 2 lub 
4 graczy

3499

7999
LIGHTZONE
Podświetlany globus
Sztuka
praktyczny i dekoracyjny

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

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 SOBOTY 11.12



1900
DISNEY
Drewniane puzzle
Sztuka
do wyboru:
• puzzle – 7 lub 12 elementów
• domino
• gra memory
• drewniana wieża do układania

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

Znicz 
choinka
Sztuka
wkład parafinowy: 80 g; 
czas palenia: ok. 24 h; 
różne rodzaje

399

2499
WORKZONE
Kółka i rolki do mebli
Zestaw 
nośność pojedynczego kółka: od 20 do 50 kg; 
w każdym zestawie 4 lub 8 kółek/rolek; 
różne zestawy

MAGINON
Dron Quadrocopter
Sztuka
zasięg: do 40 m; wbudowany 6-osiowy żyroskop 
dla stabilniejszego lotu; czas ładowania: 
do 120 min; w zestawie konsola zdalnego 
sterowania z uchwytem na smartfon; 
4 zapasowe łopatki wirnika; karta pamięci 
microSD 8 GB z adapterem do karty SD

OBRÓT 
360°

WBUDOWANA 
KAMERA 2 MPX

RÓŻNE 
PRĘDKOŚCI LOTU

CZAS LOTU: 
DO 10 MIN

159

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

W ZESTAWIE 
4 ZAPASOWE ŁOPATKI 

WIRNIKA

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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NAJPIĘKNIEJSZE 
opakowania pr� entów

1.  Nieforemny prezent, jak koszula, sweter czy szalik, najlepiej 
zapakować najpierw do pudełka kartonowego. Opakowanie nada 
prezentowi formy, dzięki czemu łatwo będzie owinąć go papierem 
dekoracyjnym, a całość będzie wyglądać schludnie i elegancko.

2. Innym sposobem na nieforemne lub duże prezenty jest celofan. 
Kładziemy celofan pod przedmiotem i naciągamy go na górę, równo 
ze wszystkich stron. Całość dekorujemy wstążką, tasiemką lub bibułą.

3. Z kolei surowo wyglądający prezent możemy „ocieplić” za pomocą 
wypełnienia. Do pudełka oprócz prezentu, możemy włożyć kolorową bibułę 
lub wełnę drzewną. Jeżeli nie mamy takich akcesoriów pod ręką, 
prezent możemy również owinąć papierem ozdobnym 
i w takiej formie włożyć go do pudełka.

4. A może papier prezentowy DIY, czyli „zrób to sam”? Możemy 
zindywidualizować nasz papier prezentowy poprzez 
własnoręczne wykonanie wzorów. Wystarczy zwykły 
papier do pakowania, trochę farby i… 
pieczątka z ziemniaka! 
Dobrej zabawy przy 
pakowaniu prezentów!

REMINGTON
Golarka/Maszynka do strzyżenia 
włosów i brody/Trymer
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji dla mężczyzn; różne rodzaje

399
Świąteczny 
papier ozdobny
Rolka
wymiary: 
70 cm × 5 m, 
gramatura: 
ok. 96 g/m²

399
LIVING ART
Tasiemki 
do prezentów
Zestaw
do wyboru różne zestawy 
wstążek i dekoracji 
do pakowania prezentów

DUŻY WYBÓR 
ZESTAWÓW

REMINGTON
Keratin Therapy 
Lokówka/
Prostownica/
Suszarka
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji włosów; 
różne rodzaje

149
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.14
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PIÓRO DO KALIGRAFII

3 WYMIENNE STALÓWKI 
0,851,6 MM

PISAK 
PĘDZELKOWY

CIENKOPIS 
0,3 MM OŁÓWEK KARTY 

DO ĆWICZEŃ

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

MECHANIZM 
RADIOWY

WYMIARY: 
25,5 × 18,5 × 23,5 CM

FUNKCJA 
ALARMU

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

KRONTALER
Budzik vintage
Sztuka
analogowe wyświetlanie 
godziny; funkcja drzemki; 
z bateriami w zestawie; 
różne rodzaje

3499

Zestaw 
do kaligrafii
Zestaw
zestaw dla początkujących i zaawansowanych zawierający wszystkie potrzebne 
narzędzia, by pięknym pismem pisać karty z dedykacjami, listy, życzenia oraz 
tworzyć ozdoby i dekoracje

2999

ROYAL LIFE
Kuferek na kosmetyki
Sztuka
wymiary: 25,5 × 18,5 × 23,5 cm; łatwy 
transport dzięki zintegrowanym uchwytom; 
półeczki o różnej wielkości dla łatwiejszego 
uporządkowania kosmetyków lub biżuterii; 
wnętrze wyściełane miękkim materiałem; 
różne rodzaje

6499

AUTOMATYCZNA 
ZMIANA CZASU

PODŚWIETLANA 
TARCZA

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU ODZIEŻY 

I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, SKANUJĄC KOD QR

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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HOME CREATION
Głęboka patelnia 28 cm
Sztuka
ze szklaną pokrywką z otworem ułatwiającym 
dodawanie składników; dwa rodzaje

TAKŻE NA INDUKCJĘ

9900
-25%

1490
1990

WĘDLINIARNIA
Boczek wędzony 
parzony
Cena za kg
wieprzowy; zawartość mięsa: 97% 

produkt
chłodzony

Mandarynki
Opak. 2,3 kg
(1 kg = 4,34)

-37%

999
1599

REMINGTON
Golarka/Maszynka 
do strzyżenia włosów 
i brody/Trymer
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji dla mężczyzn; 
różne rodzaje

149

PRZYSTOSOWANA 
DO PIEKARNIKA 

(TEMPERATURA DO 120°)OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ

OD SOBOTY 11.12OD CZWARTKU 9.12

OD PONIEDZIAŁKU 6.12 OD ŚRODY 8.12

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!

49/2021

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.

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

NASZE SKLEPY 
OTWARTE SĄ 
W NIEDZIELE. 

SZCZEGÓŁY 
NA ALDI.PLSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

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

W sklepach ALDI akceptujemy 
karty i kupony Sodexo.

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:



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



