
8500

PHILIPS
Czajnik
Sztuka

POCOPIANO
Piżama/Pajacyk 
dziecięcy 
z bawełną BIO
Komplet/Sztuka 

HIT

1899

HIT

7999 1999

Drewniane 
zabawki 
dla małych 
dzieci
Sztuka

ACTIVE TOUCH
Kurtka softshell 
damska/męska
Sztuka

ALE!CENA
OD ŚRODY 8.09

OD SOBOTY 11.09
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OKAZJE
OD CZWARTKU 19.08 
do wyczerpania zapasów

NA WYBRANE ARTYKUŁY  
ODZIEŻOWE, DLA DOMU  
I OGRODU*

POJEMNOŚĆ: 1,7 L
MOC: 2200 W

  VN020 164957 OeTI

Made with 80%  
Organically Grown Cotton 
Certified by CU 849214

Z PRZYJEMNEJ 
TKANINY FROTTE

  21.0.59218 HOHENSTEIN HTTI

Z IMPREGNACJĄ 

ODPORNĄ NA WODĘ  
I ZABRUDZENIA



Made with organic materials Made with organic materials 
Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

certi� ed by CU 81585certi� ed by CU 81585

2499
HOME CREATION
Ręcznik z kapturem/Myjki z bawełny 
BIO dla dzieci
Sztuka/Opak. 8 szt.
100% bawełna BIO; welurowe; 
wymiary:
• ręcznik z kapturem – 90 × 90 cm
• myjka – 8 szt. 24 × 24 cm 
do wyboru różne rodzaje

POCOPIANO
Skarpetki/Rajstopy 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary/Para
mieszanka bawełny BIO, poliamidu 
i elastanu; opakowanie zawiera dwie 
pary skarpet lub jedną parę rajstop; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
skarpetki: 12/14–19/22
rajstopy: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiar: 62/68–98/104

Skarpetki dziecięce z licencją
Opak. 7 par
mieszanka bawełny BIO, poliamidu, poliestru 
i elastanu (Lycra®); z bohaterami z bajek; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 23/26–35/38

  043086 Testex  043086 Testex    20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

  1708039 Centexbel  1708039 Centexbel  

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

7PAK

Made with 80% 
Organically Grown Cotton Organically Grown Cotton 
Certifi ed by CU 849214

POCOPIANO
Piżama/
Pajacyk dziecięcy
z bawełną BIO
Komplet/Sztuka 
80% bawełna BIO, 20% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

HIT

1899

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

Z PRZYJEMNEJ 
TKANINY 
FROTTE

3PAK

POCOPIANO
Spodnie niemowlęce z bawełną BIO
Opak. 2 pary
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 90% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®), 5% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1698

CENA 8,49/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

2PAKU

1998

699

2443

CENA 6,66/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

3PAKU

CENA 3,49/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

7PAKU

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2

OD ŚRODY 8.09



1499
CANPOL BABIES
Smoczek
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 7,50)
do wyboru różne rodzaje

1499
CANPOL BABIES
Bidon dla dzieci
Sztuka
ze składaną rurką; do wyboru 
w różnych kolorach

CANPOL BABIES
Śliniak 
Opak. 3 szt.
ceratkowo-bawełniany; 
do wyboru w różnych kolorach

3799
POCOPIANO
Śpiwór dziecięcy 
z bawełny BIO
Sztuka
materiał wierzchni i podszewka: 
100% bawełna BIO; watowany; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 70–90 cm

2499
POCOPIANO
Zestaw niemowlęcy z bawełną BIO
Zestaw
100% bawełna BIO lub 99% bawełna BIO, 1% wiskoza 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; w skład zestawu wchodzą: spodnie 
i koszulka; wybrane elementy z podszewką; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

This component contains
100% OCS certifi ed

organically grown material
certifi ed by CU 849214

BELLA
Happy pants
Opak. 22/24/26 szt.
(1 szt. = 1,00/0,92/0,85)
pieluchomajtki dla dzieci; 
do wyboru midi, junior lub maxi

2199

2799
UP2FASHION
Legginsy ciążowe z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan lub 54% bawełna BIO, 
41% poliester, 5% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2PAK

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  
1497

CENA 4,99/SZT. 
PRZY ZAKUPIE

3PAKU

UP2FASHION
T-shirt
ciążowy
z bawełną
BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®), 
5% wiskoza; 
do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3998

CENA 19,99/SZT. 
PRZY ZAKUPIE

2PAKU

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3

OD ŚRODY 8.09
TE I INNE PRODUKTY MAREK 

CANPOL BABIES I BELLA NA EKSPOZYTORACH



999
Okulary 
do czytania
Para
modele damskie i męskie; 
oprawki z tworzywa 
sztucznego lub metalu; 
plastikowe soczewki; 
moc okularów od +1,0 
do +3,0 dioptrii; 
do wyboru różne rodzaje 4499

PHILIPS
Suszarka do włosów
Sztuka
trzy ustawienia temperatury 
i prędkości; składany uchwyt 
ułatwia przechowanie

7999
PHILIPS
Maszynka do strzyżenia
Sztuka
zasilana sieciowo; ostrza ze stali szlachetnej; 
11 ustawień długości strzyżenia; mała i lekka – 
zapewnia wygodną obsługę

5499
ESOTIQ
Koszula nocna do karmienia
Sztuka
95% bawełna, 5% elastan lub 93% bawełna, 
5% elastan, 2% wiskoza; z dłuższą listwą guzikową 
ułatwiającą karmienie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL

MOŻLIWOŚĆ 
SZYBKIEGO 
ROZPIĘCIA

11 DŁUGOŚCI 
STRZYŻENIA

1200 W

SKŁADANY 
UCHWYT

3PAK

STWÓRZ ZESTAW 
Z KOSZULĄ NOCNĄ

ESOTIQ
Majtki damskie
Opak. 3 pary
95% bawełna, 5% elastan; z efektowną 
gumką z logo marki; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–XL

2997

699
BELLA MAMMA
Wkładki laktacyjne
Opak. 30 szt.
(1 szt. = 0,23)
oddychające, chłonne

3999
LIGHTZONE
Lampka LED 
ładowana 
indukcyjnie
Sztuka
wybieranie koloru za pomocą przycisku; 
z wbudowaną funkcją latarki; ładowanie 
indukcyjne; do 60 godzin stałego świecenia 
w trybie ECO; doskonała jako światło nocne 
z czujnikiem ruchu i jako przenośna lampka 
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz; 
do wyboru dwa rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

CENA 9,99/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

3PAKU

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 8.09



1999 HOME CREATION
Słuchawka 
prysznicowa 
Wellness
Sztuka
chromowana; z 3 rodzajami 
strumienia wody; dysze 
zapobiegające osadzaniu 
się kamienia; do wyboru 
różne rodzaje

999
HOME CREATION
Mata 
do osuszania 
naczyń
Sztuka
100% poliester; wkład: 100% poliuretan; 
wymiary: 45 × 40 cm; do wyboru różne rodzaje

8999
HOME CREATION
Regał dziecięcy 
do przechowywania
Zestaw
ułatwia zachowanie porządku; 
do przechowywania zabawek 
i akcesoriów; 9 wyjmowanych 
pojemników tekstylnych ze wzmocnionym 
dnem; wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
ok. 65 × 30 × 60 cm

199
Gałązka 
jesienna
Sztuka
wykonana z tworzywa 
sztucznego; o wysokości 
56 cm; do wyboru różne 
rodzaje

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

599
CLINAIR
Pasta/Impregnat/
Nabłyszczacz 
do butów
Sztuka
do skór gładkich; do wyboru:
• pasta do butów w kolorze czarnym, brązowym 

lub bezbarwnym; pojemność: 100 ml
• bezbarwny impregnat do każdego koloru obuwia; pojemność: 75 ml
• nabłyszczacz w kolorze czarnym, brązowym 

lub bezbarwnym; pojemność: 75 ml

6999
HOME CREATION
Dekoracyjna 
deska sedesowa
Sztuka
z mechanizmem 
wolnego opadania; 
wykonana z duroplastu; 
pasuje do większości
toalet; do wyboru 
różne rodzaje

1899
HOME CREATION
Korkociąg/Otwieracz do puszek/Wyciskacz do czosnku
Sztuka
do wyboru:
• korkociąg ze zintegrowanym nożykiem do usuwania folii oraz otwieraczem do kapsli
• otwieracz do puszek
• wyciskacz do czosnku, z częścią funkcyjną ze stali nierdzewnej, z zaczepami w uchwycie do zawieszania

DLA DOMU
i dla ciebie

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

OD ŚRODY 8.09



  21.0.59218 HOHENSTEIN HTTI  21.0.59218 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

ACTIVE TOUCH
Kurtka softshell 
damska/męskadamska/męska
Sztuka
89% poliester, 11% elastan; z impregnacją 
Bionic Finish Eco odporną na wodę 
i zabrudzenia; podszewka polarowa; 
kieszenie boczne na zamek; rękawy z regulacją 
szerokości; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

HIT

7999

4499
UP2FASHION
Jeansy 
damskie
Para
98% bawełna, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44

1899
UP2FASHION
Koszulka damska
Sztuka
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; z guzikami lub 
elementami koronkowymi; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

3999
UP2FASHION
Sukienka 
damska 
Sztuka
100% poliester; 
do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: S–XL

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

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

OD SOBOTY 11.09



2499
Wieża z kostek 
do układania
Zestaw
rozwijają motorykę 
i koncentrację; dla dzieci 
w wieku od 12 miesiąca 
życia lub od 2 lat; 
do wyboru różne rodzaje

ACTIVE TOUCH
Skarpety outdoorowe damsko-
-męskie z bawełną BIO
Opak. 2 pary
41% bawełna BIO, 34% poliester (drirelease®), 
23% poliamid, 2% elastan (Lycra®) lub 41% poliester 
(drirelease®), 35% bawełna BIO, 22% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999
ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka dziecięca 
outdoorowa
Sztuka
100% poliester; rękawy: część zewnętrzna: 
97% poliester, 3% elastan; część wewnętrzna: 
100% poliester; podszewka i wypełnienie: 
100% poliester; z powłoką Teflon EcoElite; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 
86/92–134/140
Nie wszystkie 
modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

1999
PLAYLAND
Zabawki kąpielowe 
z diodami LED
Zestaw
w każdym zestawie 4 zabawki; z diodami LED; 
automatycznie zmieniają barwy; do zabawy 
w wodzie; w każdej zabawce 3 niewymienne 
baterie guzikowe; do wyboru różne rodzaje

  17.03.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.03.30393 HOHENSTEIN HTTI  

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

WODOODPORNA 

MAKSYMALNA 
WYSOKOŚĆ: DO 86 CM

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

ALE 
MODNIE,
ale wygodnie

1999
QUEENTEX
Biustonosz/Majtki z koronką
Sztuka/Opak. 2 pary
92% poliamid; 8% elastan (Lycra®); z elementami 
koronkowymi; opakowanie zawiera biustonosz lub 
dwie pary majtek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary:
biustonosz: 75B–85C
majtki: M–XL

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

1999 Drewniane zabawki
dla małych dzieci
Sztuka
do wyboru: balansujące klocki, ciągnik/
traktor drewniany, puzzle drewniane 3 w 1, 
sorter klocków, układanka drewniana

1298

CENA 6,49/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

2PAKU

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7

OD SOBOTY 11.09



4999
KRONTALER
Zegar ścienny
Sztuka
średnica: ok. 30 cm; metalowa 
obudowa; mechanizm radiowy; 
automatyczne ustawianie 
czasu; do wyboru różne 
rodzaje

199
QUIGG
Odkurzacz kompaktowy
Sztuka
bezworkowy; zbiornik na kurz 
o pojemności 1,5 l otwierany 
za pomocą przycisku; teleskopowa 
rura ze stali nierdzewnej; przewód 
sieciowy o długości ok. 5 m; 
3 wymienne szczotki; lekki 
i kompaktowy

1499
WORKZONE
Listwa zasilająca 
3-gniazdkowa
Sztuka
16 A/250 V; z podświetlanym wyłącznikiem; z zabezpieczeniem 
przed dziećmi; długość kabla: ok. 1,4 m; kabel: H05VV-F3G 1,0 mm²; 
do wyboru dwa kolory

2999
Wycieraczka
Sztuka
materiał: 100% EVA – 
materiał z recyklingu; 
wymiary: 37 × 60 cm

ZAWIESZKA

AUTOMATYCZNE 
ZWIJANIE 

PRZEWODU 
SIECIOWEGO

AKCESORIA 
W ZESTAWIE

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.8

OD SOBOTY 11.09



2499
HOME CREATION
Filiżanki 
do espresso
Zestaw 4 szt.
porcelanowe, o klasycznym 
kształcie

1999
HOME CREATION
Szklana butelka 
w filcowym etui
Sztuka
pojemność: 750 ml; 
przystosowana do mycia 
w zmywarce; do wyboru 
różne rodzaje

1499
HOME CREATION
Butelka/Kubek 
na napoje
Sztuka
do wyboru: butelka 
o pojemności 750 ml lub 
kubek o pojemności 500 ml

3499
Pojemnik termiczny 
na żywność
Sztuka
pojemność: 1,8 l; 
wkładka ze stali 
nierdzewnej; 
utrzymuje 
temperaturę 
do ok. 4 godzin

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

DNO O STRUKTURZE 
PLASTRA MIODU

ZE SZKLANĄ 
POKRYWKĄ

DO WSZYSTKICH 
TYPÓW 

KUCHENEK

DOMOWE
ni� będniki

8999
HOME CREATION
Patelnia do smażenia 
i serwowania
Sztuka
średnica: 28 cm; ze stali nierdzewnej; 
dno o strukturze plastra miodu; ze szklaną 
pokrywką; do wszystkich typów kuchenek

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

OD SOBOTY 11.09



-31%

389
569

BALTA MARE
Dorsz atlantycki
Cena za 100 g
polędwica, bez skóry

produkt
chłodzony

*

* Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. Ryby i owoce morza z tym 
znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfi katem MSC.

8500
PHILIPS
Czajnik
Sztuka
pojemność: 1,7 l; 
podświetlany włącznik; 
pokrywa otwierana 
za pomocą przycisku; 
zabezpieczenie przed pracą 
na sucho

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 JEST 

PRZESTĘPSTWEM

Piwo Estrella Galicia*
Butelka 0,33 l
(1 l = 12,09)
hiszpańskie piwo typu lager; edycja specjalna z okazji 
premiery nowego sezonu serialu „Dom z papieru”
kraj pochodzenia: Hiszpania
alk. 5,5% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

399

POJEMNOŚĆ: 1,7 LMOC: 2200 W

36/2021 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 CZWARTKU 9.09

OD PONIEDZIAŁKU 6.09 OD ŚRODY 8.09

NIE PRZEGAP OKAZJI



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



