
35,-

WYGODNEGO

str. 12

str. 3

199,-

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

REGULACJA 
JASNOŚCI  
DO 450 LM

FUNKCJA 
PAMIĘCI

CIEPŁE BIAŁE 
ŚWIATŁO

METALOWA 
KONSTRUKCJA

LIGHTZONE
Lampka 
biurkowa LED
Sztuka

129,-

  2006377-0188 PFI

HOME CREATION 
Prawdziwa  
skóra jagnięca
Sztuka

119,-

NA ZDJĘCIA 13 × 18, 10 × 15 
ORAZ 9 × 13 CM

Metalowa ramka na zdjęcia
Zestaw 3 szt.4999

LIGHTZONE
Lampa wisząca
Sztuka

HITY OD SOBOTY 22.01

HITY OD ŚRODY 19.01

str. 9

str. 8

POCOPIANO
Dres dziewczęcy/
chłopięcy 
Komplet

str. 12



DOSTĘPNE OD SOBOTY 22.01

CIEPŁE 
I WYGODNE

IDEALNE 
NA PREZENT

Akcesoria krawieckie
Opak.
do wyboru: składana mata krawiecka 
formatu A2 z podziałką, zestaw nożyczek 
krawieckich (proste oraz zygzak), 
nóż tarczowy lub zestaw drobnych 
akcesoriów z poduszką nadgarstkową

2299

SOXO
Skarpety 
babeczki
Para
100% poliester; 
dwa rodzaje
Rozmiar: uniwersalny

1599

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

STRAIGHT UP
Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 
40% poliester; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

3499

STRAIGHT UP
Sweter męski 
z wełną 
merynosową
Sztuka
materiał zewnętrzny: 
100% żywa wełna 
(merynosowa);
materiał wewnętrzny: 
100% bawełna; dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

6999

SOXO
Skarpety 
na Dzień Babci/
Dziadka 
Para
80% bawełna czesana, 
15% poliamid, 5% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: 35/40–40/45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

699

STRAIGHT UP
Spodnie męskie 
Para
100% bawełna lub 90% bawełna, 
10% wiskoza; różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499

DZIEŃ 
BABCI 

I DZIADKADZIEŃ 
BABCI 

I DZIADKA

DZIEŃ 
BABCI 

I DZIADKA

DZIEŃ 
BABCI 

I DZIADKA

  2019OK0963 AITEX 

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.aldi.pl2

OD ŚRODY 19.01



WYGODNEGO

BIO 
bawełnę

Wybierz

POCOPIANO
DRES DZIEWCZĘCY/CHŁOPIĘCY

KOMPLET
60% BAWEŁNA, 40% POLIESTER; 
RÓŻNE KOMPLETY
ROZMIARY: 92–116

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

  VNTO 082265 OeTI

Z KIESZENIAMI

3999
POCOPIANO
Skarpety antypoślizgowe 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
84% bawełna BIO, 14% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®) lub 76% bawełna BIO, 22% poliamid, 
2% elastan (Lycra®);różne zestawy
Rozmiary: 19/22–35/38

  20.0.19065 HOHENSTEIN HTTI

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

9,98
ZA 2-PAK

1 PARA
499*

2-PAK

35,-

UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para
78% poliester, 
20% wiskoza, 
2% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

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. aldi.pl 3
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  19.0.83822 HOHENSTEIN HTTI

PRAKTYCZNY PAS 
DO NOSZENIA NA RAMIĘ

MIĘKKA I TŁUMIĄCA 
UDERZENIA

Z ZESTAWEM ĆWICZEŃ

MATERIAŁ: ELASTYCZNA 
PIANKA NBR

WYMIARY: 
190 × 60 × 1,5 CM

ROZMIARY: 
XS–L, XL–XXL

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI

WYMIARY PO 
ROZŁOŻENIU: 

135 × 57 × 80 CM

MAKS. MASA 
UŻYTKOWNIKA: 

DO 150 KG

CRANE
Ławka treningowa 
z ekspanderami
Zestaw
 • ze zintegrowanym drążkiem 
leżącym

 • dodatkowe linki treningowe

199,-

CRANE
Korektor postawy
Sztuka
 • wyrabia nawyk prawidłowej 
postawy ciała

 • można go nosić zarówno pod,
jak i na ubraniu

 • dwa kolory

1999
CRANE
Zestaw fitness dla dzieci
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
 • piłki do żonglowania (3 szt.)
 • piłka do skakania (o średnicy 45 lub 60 cm)

• piłki do zabawy (2 szt.)
• szarfa gimnastyczna
• hula hop (o średnicy 50 lub 75 cm)
• skakanka z elastyczną taśmą (maks. do 4 m)

2499

CRANE
MATA SPORTOWA

SZTUKA
RÓŻNE RODZAJE

DLA KONDYCJI

55,-

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.aldi.pl4

OD ŚRODY 19.01



STREFA PUPILA

CRANE
Zestaw do rozciągania 
mięśni
Sztuka/Zestaw
różne rodzaje

DYSKI 
POŚLIZGOWE 
(ŚREDNICA: 
OK. 18 CM)

CROSS EXPANDER 
(MAKS. DŁUGOŚĆ 

ROZCIĄGANIA: 
DO 60 CM)

5 KOLOROWYCH TAŚM 
(MAKS. DŁUGOŚĆ 

ROZCIĄGANIA: DO 75 CM)

TAŚMA TRENINGOWA 
(MAKS. DŁUGOŚĆ 

ROZCIĄGANIA: DO 220 CM)

CRANE
Kettlebell
Zestaw
do wyboru:
 • Kettlebell 5 kg (regulacja w zakresie 2–5 kg)
 • Kettlebell 8 kg (regulacja w zakresie 3–8 kg)

6999

2499

Mata pod kuwetę
Sztuka
różne rodzaje

699
PHELINES
Kuweta dla kota
Zestaw
różne 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. aldi.pl 5
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HOME CREATION
Deska do krojenia
Opak. 1/2/6 szt.
do wyboru:
 • deska o wymiarach 43 × 27 cm (1 szt).
 • deska o wymiarach 32,5 × 21 cm (2 szt.)
 • deska o wymiarach 25 × 15 cm (6 szt.)

HOME CREATION
Szklana butelka 
o podwójnych
ściankach
Sztuka
z sitkiem do zaparzania 
oraz bambusową pokrywką; 
pojemność: ok. 480 ml; 
w filcowym etui

SITKO DO ZAPARZANIA 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

IDEALNE DO OBIERANIA 
WARZYW I OWOCÓW

WYJĄTKOWO CHŁONNE WYJĄTKOWO CHŁONNE

POJEMNOŚĆ: AŻ 480 ML

   98.T.1137 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION
Dywaniki łazienkowe 
z frotte bambusowej
Zestaw 2 szt.
50% bawełna, 
50% wiskoza z pulpy 
bambusowej; 
wymiary: 50 × 75 cm; 
różne rodzaje

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

49,98
ZA 2-PAK

1 SZT.
2499*

HOME CREATION
Noże kuchenne
Sztuka
stalowe ostrza o długości 8 cm; 
ergonomiczny uchwyt; różne rodzaje

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

14,98
ZA 2-PAK

1 SZT.
749*

HOME CREATION
Ręcznik łazienkowy 
bambusowy
Sztuka/Zestaw
60% bawełna, 40% wiskoza z pulpy bambusowej; 
do wyboru:
 • ręcznik o wymiarach 70 × 140 cm
 • ręczniki o wymiarach 50 × 100 cm (2 szt.)

   98.T.1137 HOHENSTEIN HTTI

3499

HOME CREATION
Rzepy krawieckie
Zestaw
do wyboru: samoprzylepne, do naszywania lub naprasowania

499

19992999

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.aldi.pl6
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WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

CIEPŁA 
BIAŁA BARWA 

ŚWIATŁA

2–3 KGRĘCZNA OBRÓBKA

PATENT 
UE 

ZASILANIE SIECIOWE 
LUB BATERYJNE 

(ZALEŻNIE OD MODELU)

LIGHTZONE
Żarówka 
filamentowa
Sztuka
bardzo jasna żarówka 
filamentowa z ciepłą 
białą barwą światła przypomina tradycyjne, 
lecz wyróżnia się bardzo dużą oszczędnością 
energii; wykonana ze szkła transparentnego 
lub mlecznego
do wyboru:
 • żarówka E27 1055 lm
 • żarówka E27 806 lm

699
OSRAM
Żarówki LED
Zestaw
do wyboru:
 • 4 żarówki E27 806 lm
 • 4 żarówki E14 470 lm
 • 3 żarówki E27 806 lm filamentowe
 • 3 żarówki E14 470 lm filamentowe

• 3 żarówki GU10 350 lm

2999

LIGHTZONE
Żarówki specjalne LED
Sztuka
do wyboru żarówki LED: do lodówki, okapu, 
do opraw oświetleniowych punktowych i inne

799

LIGHTZONE
Kryształ solny podświetlany
Sztuka
ręcznie ciosany naturalny kryształ soli o wadze
około 2–3 kg z wbudowanym oświetleniem LED 
tworzy w pomieszczeniu przyjemną atmosferę

5499

LIGHTZONE
Taśmy LED z czujnikiem ruchu
Zestaw 2 szt.
zestaw 2 taśm LED długości 1,5 m i regulowanej jasności do 270 lm 
każda; czujnik ruchu; 20 kolorów oraz 6 programów; programowanie 
i sterowanie dołączonym pilotem

6999

LIGHTZONE
Lampka 
z czujnikiem ruchu
Sztuka
idealna do pokoju dziecięcego oraz 
do innych pomieszczeń; poprawia wygodę 
i bezpieczeństwo; różne modele

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. aldi.pl 7
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JASNOŚĆ: 
OK. 1000 LM

CIEPŁA BARWA 
ŚWIATŁA

CIEPŁE BIAŁE 
ŚWIATŁO

LIGHTZONE
Lampa sufitowa LED
Sztuka
prosta do instalacji nowoczesna 
lampa sufitowa z eleganckim 
metalowym korpusem; do wyboru:
 • fala 76 cm
 • ramka kwadrat 30 × 30 cm
 • prostokątne ramki obrotowe

 JASNOŚĆ: 
1200 LM

NEUTRALNA 
BARWA ŚWIATŁA

ŚREDNICA: 
32 CM

EFEKT 
GWIAŹDZISTEGO 

NIEBA

MONTAŻ NA SUFICIE LUB ŚCIANIE

ŁADOWANIE USB

CZUJNIK 
RUCHU

ŚWIATŁO 
STAŁE

REGULACJA 
JASNOŚCI

REGULOWANA JASNOŚĆ 
AŻ DO 4000 LM

REGULOWANA BARWA 
ŚWIATŁA

 STEROWANIE PILOTEM

TIMER TRYB NOCNY

LIGHTZONE
Lampa wisząca
Sztuka
nowoczesne lampy sufitowe nadające pomieszczeniom unikalnego charakteru; 
do wyboru:
 • lampa 3-punktowa na drewnianej belce, z regulacją wysokości opraw
 • lampa 4-punktowa na matowej belce, z niezależnym ściemniaczem

LIGHTZONE
Lampka nocna 
dla dzieci
Sztuka
lampka z figurkami zwierząt 
zapewnia komfort przy 
zasypianiu i daje bezpieczeństwo 
oświetlenia orientacyjnego dla 
wstających w nocy; różne wzory

3499

199,-

129,-

LIGHTZONE
Lampa ścienna 
i sufitowa LED
Sztuka
nowoczesne rozwiązanie do domu, biura 
oraz innych pomieszczeń wymagających 
doskonałego oświetlenia; duży płaski 
plafon zajmuje mało miejsca, zapewniając 
rozproszone światło dostosowane 
do preferencji użytkownika; dwa modele

149,-

LIGHTZONE
Lampa sufitowa 
z efektem 
gwiaździstego nieba
Sztuka
przyjemny, naturalny odcień światła 
i dyskretny (zdejmowany) abażur 
z tkaniny; wysoka jasność światła; 
różne modele

6999

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.aldi.pl8
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PRZEŁĄCZNIK NOŻNY

DREWNO I METAL

MINIMALISTYCZNY 
SKANDYNAWSKI STYL

REGULACJA 
JASNOŚCI 
DO 450 LM

FUNKCJA 
PAMIĘCI

CIEPŁE BIAŁE 
ŚWIATŁO

METALOWA 
KONSTRUKCJA

LIGHTZONE
Lampa stojąca
Sztuka
do wyboru:
 • z regulowaną wysokością klosza
 • z kloszem na elastycznym 
ramieniu

 • z kloszem typu UFO świecącym 
w dół i w górę

 • z dwiema minimalistycznymi 
oprawkami i regulacją 
wysokości

99,-

LIGHTZONE
Lampa stojąca 
podłogowa
Sztuka
ponadczasowy projekt pasujący 
do współczesnych wnętrz, 
zapewnia dyskretne i równomierne 
oświetlenie oraz pełni funkcję 
dekoracyjną; do wyboru lampa 
na nogach drewnianych 
lub metalowych

Lampka LED 
ładowana indukcyjnie
Sztuka

3999

LIGHTZONE
Oświetlenie szafkowe LED
Sztuka
do wyboru:
 • lampa na metalowym ramieniu obrotowym, 
idealna do montażu na meblach

 • lampa akumulatorowa z regulacją natężenia światła 
i włącznikiem dotykowym

7999

199,-

LIGHTZONE
Lampka biurkowa LED
Sztuka
doskonale zaprojektowana i bardzo funkcjonalna 
duża lampa biurkowa zapewnia jasne i równoczesne oświetlenie 
przy pisaniu, czytaniu i pracach kreatywnych; różne modele 

129,-

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. aldi.pl 9
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Do szkoły 
i do biura

EXPERTIZ
Karteczki 
samoprzylepne
Zestaw
do wyboru zestawy 300, 
480 lub 500 sztuk

EXPERTIZ
Pisaki 
w składanym 
pudełku
Zestaw 24 szt. 
wysokiej jakości 
pisaki z intensywnym 
i bezpiecznym atramentem 
na bazie wody; rozkładane 
pudełko zapewnia funkcję 
piórnika, dając bardzo 
wygodny dostęp

1999

499
Zeszyt 2 w 1
Sztuka
podwójny zeszyt 
we wspólnej okładce; 
każdy z zeszytów 
wymienialny

999

Pudełka 
tekturowe
Sztuka999

EXPERTIZ
Cienkopisy
Opak. 10 szt.
precyzyjne metalowe 
końcówki 0,4 mm 
umożliwiają stosowanie 
z linijką i szablonem, 
zapewniając precyzyjne 
rysowanie i pismo; 
różne rodzaje

LINIA 0,4 MM METALOWA KOŃCÓWKA

999
336 CZCIONEK

WYMIENNA PODUSZKA 4 WIERSZE

EXPERTIZ
Pieczątka 
samotuszująca 
do składania tekstu
Sztuka
do szybkiego przygotowania 
dowolnego tekstu umieszczanego 
jednym ruchem na stemplowanych 
dokumentach; upraszcza 
i przyspiesza pracę w biurze; 
przydatna również dla nauczycieli 
oraz do zajęć kreatywnych; nadaje 
się również do tekstyliów; do wyboru 
z czerwonym lub czarnym tuszem

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.aldi.pl10
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EXPERTIZ
Zakładki indeksujące/
Pierścienie 
wzmacniające
Opak.
200 zakładek indeksujących lub 
168 pierścieni do wzmacniania i naprawiania 
rozerwanych w segregatorze dokumentów

FORMAT A4

6 SZTUK

25 ARKUSZY A4

ODPORNA NA 
STARZENIE

ODPORNA NA 
ZERWANIE

SILNIE 
PRZYLEGAJĄCA

EXPERTIZ
Etykiety 
uniwersalne
Sztuka
etykiety do nadrukowania 
lub ręcznego opisania 
korespondencji, segregatorów, 
zeszytów oraz wszelkich 
drobiazgów; różne rodzaje

999

EXPERTIZ
Akcesoria 
biurowe
Zestaw
do wyboru: klipsy, spinacze, 
gumki recepturki lub pinezki

1299

TESA
Taśma 
samoprzylepna
Zestaw 4 szt.
jakość premium; wymiary: 
15 mm × 10 m

499

399

EXPERTIZ
Teczki
na dokumenty
Zestaw
różne rodzaje

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 6-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 6-paku.

6,90
ZA 6-PAK

1 SZT.
115*

TESA
Dyspenser biurkowy 
na taśmę klejącą 
Sztuka

999

EXPERTIZ
Zakreślacze tekstu
Zestaw 4 szt.
do wszystkich rodzajów 
papierów matowych

ODPORNE NA BLAKNIĘCIE

KOŃCÓWKA 
1 + 4 MM

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

5,96
ZA 4-PAK

1 SZT.
149*

12 M × 5 MM
OBROTOWA 
KOŃCÓWKA

NIESZKODLIWY 
DLA ŚRODOWISKA

EXPERTIZ
Korektor
w taśmie
Zestaw 3 szt.
zestaw korektorów w taśmie; 
bardzo wysoka jakość krycia; 
obrotowa końcówka umożliwia 
wygodną pracę pod różnymi 
kątami

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

5,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
199*

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. aldi.pl 11
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4 GNIAZDA 
Z UZIEMIENIEM

PŁASKA 
WTYCZKA

DUŻY 
WYŚWIETLACZ

FUNKCJA 
„HOLD”

ETUI 
ZE STOJAKIEM

SZEROKI ZAKRES 
POMIAROWY

WYMIARY: 
46 × 47 × 18 CM

NA ZDJĘCIA 13 × 18, 10 × 15 
ORAZ 9 × 13 CM

  2006377-0188 PFI

HOME CREATION 
Prawdziwa 
skóra jagnięca
Sztuka
wymiary: ok. 60 × 80–90 cm; 
bardzo ciepła i miękka;
dwa rodzaje

119,-

WORKZONE
Listwa zasilająca 
4-gniazdowa
Sztuka
praktyczna listwa przedłużaczowa dzięki płaskiej 
wtyczce ułatwiająca podłączenie nawet do gniazda 
zabudowanego za meblami 

2299

FERREX
Cyfrowy miernik 
uniwersalny
Sztuka 
do domowych 
i hobbystycznych pomiarów 
m.in.: prądu oraz napięcia 
przemiennego i stałego, 
rezystancji, stanu baterii, 
kierunku przepływu prądu 
(diod); zabezpieczony dwoma 
wymiennymi bezpiecznikami

4999

HOME CREATION
Metalowy regał poziomy
Sztuka
solidna konstrukcja; na akcesoria do kuchni, 
łazienki lub jako przenośny kwietnik

4999

Metalowa ramka na zdjęcia
Zestaw 3 szt.
stojąca; różne kolory

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.aldi.pl12
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ALE CENA 

POCOPIANO
Bokserki chłopięce 
z bawełną BIO
Opak. 6 par
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 91% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 4% elastan (Lycra®) 
lub 92% bawełna BIO, 4% elastan 
(Lycra®), 4% wiskoza; dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  VN020 164958 OeTI   VN020 164958 OeTI

7-PAK 6-PAK

BIO 
bawełnę

Wybierz 

  11-45432 Shirley

STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
ze stretchem
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

4999

POCOPIANO
Piżama 
dziewczęca/
chłopięca 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; dwa komplety
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

2799

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 6-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 6-paku.

29,94
ZA 6-PAK

1 PARA
499*

POCOPIANO
Majtki dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 7 par
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) lub 
91% bawełna BIO, 5% wiskoza, 4% elastan (Lycra®) 
lub 92% bawełna BIO, 4% elastan (Lycra®), 
4% wiskoza; dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 7-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 7-paku.

27,93
ZA 7-PAK

1 PARA
399*

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. aldi.pl 13
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ASIA GREEN GARDEN
Mleczko 
kokosowe
Puszka 400 ml
(1 l = 9,98)

-33% 

399
599

ASIA GREEN GARDEN
Kaczka z warzywami 
i grzybami mun
Opak. 550 g
(1 kg = 54,53)

TYLKO TERAZ

2999

HOUSE OF ASIA
Makaron Mie
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)

TYLKO TERAZ

599

ASIA GREEN GARDEN
Olej sezamowy/
z orzechów arachidowych
Butelka 250 ml
(100 ml = 3,60)

TYLKO TERAZ

899

PRODUKT
GŁĘBOKO 
MROŻONY

OD PONIEDZIAŁKU 17.01OD PONIEDZIAŁKU 17.01

OD PONIEDZIAŁKU 17.01 OD PONIEDZIAŁKU 17.01

3/2022

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

SKONTAKTUJ 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:

NASZE SKLEPY 
OTWARTE SĄ 
W NIEDZIELE. 

SZCZEGÓŁY 
NA ALDI.PL

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!



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



