
  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

1999

WORKZONE
Klucze imbusowe
Zestaw 10 szt.

DELIMANO
Garnek nis ki Green 
Planet 28 cm
Sztuka

HIT

9900

HIT

4999 3999

UP2FASHION
Spodnie damskie 
Para

5499

ROYAL CLASS
Koszula 
męska 
Regular fit
Sztuka

REGULAR FIT 
 FASON 
PROSTY100% BAWEŁNA

ODDYCHAJĄCA

HOME CREATION
Narzuta
Sztuka

ALE!CENA

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

   21.0.57769 HOHENSTEIN HTTI   21.0.57769 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

OD ŚRODY 1.09
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999
WORKZONE
Opaski zaciskowe
Zestaw 180 szt.
uniwersalne opaski do użytku 
domowego; wymiary: 100 mm × 2,5 mm, 
200 mm × 4,8 mm, 200 mm × 7,6 mm, 
300 mm × 4,8 mm, 300 mm × 7,6 mm

1999
FERREX
Tarcze 
szlifierskie i tnące
Zestaw
do wyboru 4 różne zestawy ściernic 
o średnicy 125 mm; do stali, aluminium 
lub drewna:
• diamentowe tarcze do cięcia 1,2 mm 

(4 szt.)
• listkowe tarcze do szlifowania; 

uziarnienie 40, 80, 120 (4 szt.)
• ściernice do cięcia i szlifowania 

zgrubnego 3,2 mm (11 szt.)
• tarcze do cięcia blachy 1,2 mm (11 szt.)

RODZAJ NISZCZENIA: 
PASKI

SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA: A4

4499
WORKZONE
Klucze przegubowe z grzechotką 
Zestaw 5 szt.
wykonane ze stali chromowej 40 Cr; głowice 
na przegubie 180 stopni; grzechotka 72 T; wysoka 
twardość (HRC 42–48); rozmiary: 8, 10, 13, 15, 17 mm

5999
LIGHTZONE
Taśma LED
Zestaw
5 m długości, sterowanie pilotem, moc: ok. 20 W; do wyboru:
• RGB z czujnikiem dźwięku dostosowującym rytm zmiany 

kolorów do muzyki – doskonała na imprezy – 150 diod RGB
• RGB oraz z ciepłym białym światłem, z dodatkowym 

włącznikiem na przewodzie – idealna jako oświetlenie 
dekoracyjne pokoju, mebli itp. – 90 diod RGB + 90 diod 
białych, jasność: do ok. 800 lm

CZUJNIK 
DŹWIĘKU

DODATKOWY 
WŁĄCZNIK

6999
QUIGG
Nasadkowa 
niszczarka 
do dokumentów
Sztuka
pomaga zachować bezpieczeństwo danych w warunkach 
domowych – zniszcz w niej przed wyrzuceniem 
niepotrzebne dokumenty zawierające dane osobowe oraz 
poufne informacje; do stosowania na standardowych 
koszach o szerokości od 27,5 do 37,5 cm; szerokość cięcia: 
220 mm (do formatu A4) wydajność cięcia: 6 kartek 
(80 g/m²); z automatyczną funkcją start/stop; bezpieczna 
dzięki możliwości przesuwania papieru do przodu i do tyłu 
w celu usuwania zacięć; po użyciu wystarczy zdjąć z kosza

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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1999
Chusteczki 
damskie/męskie
Opak. 
100% bawełna; w ozdobnym 
pudełku; do wyboru różne rodzaje
• damskie (6 szt.), 

wymiary: 30 × 30 cm
• męskie (4 szt.), 

wymiary: 41 × 41 cm

2499
HOME CREATION
Składany kosz na pranie
Sztuka 
100% poliester; pokrywa z zamkiem 
błyskawicznym; maks. obciążenie: 5 kg; 
do wyboru różne rodzaje

PHILIPS
Parownica do ubrań 
STH3000/20
Sztuka
łatwa w użyciu, kompaktowa i składana; 
zbiornik na wodę o pojemności 100 ml; 
wytwarzanie pary: do 20 g/min

1799
HOME CREATION
Wieszaki
na ubrania
Zestaw
z obrotowym metalowym haczykiem i antypoślizgowym flokowaniem; do wyboru:
• wieszaki na ubrania (10 szt.), dwa rodzaje
• wieszaki na apaszki (3 szt.)
• wieszaki dziecięce (12 szt.), dwa rodzaje

  SHGO 058120 TESTEX  SHGO 058120 TESTEX  

CZAS NAGRZEWANIA: 
30 SEK.

1000 W

129

4999
UP2FASHION
Jeansy damskie
Para
98% bawełna, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

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

4999
ADVENTURIDGE
Kije do trekkingu
Zestaw
lekkie; wykonane z aluminium; nadają się 
do ścieżek leśnych i asfaltowych; regulowana 
wysokość; długość: ok. 100–135 cm

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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5999

DELIMANO
Patelnia Green Planet 24 cm
Sztuka
wykonana w całości z aluminium pochodzącego 
z recyklingu; pokryta nieprzywierającą, odporną 
na zarysowania i przyjazną dla środowiska powłoką 
PPG Eclipse HB; do wszystkich typów kuchenek, 
także indukcyjnych

4999
HOME CREATION
Przecierak kuchenny/
Prasa do ziemniaków
Sztuka
ze stali nierdzewnej; do wyboru:
• przecierak kuchenny: 3 wymienne tarcze; 

do przygotowania dżemów, sosów itp.
• prasa do ziemniaków: 3 wymienne 

wkłady sitkowe; z praktycznym hakiem 
ułatwiającym oparcie na garnku lub misce

999
ALTOM
Pojemnik na herbatę/
kawę/cukier
Sztuka
pojemnik szklany z plastikową łyżeczką 
i pokrywką; o pojemności 580 ml

DELIMANO
Garnek niski 
Green Planet 28 cmGreen Planet 28 cm
Sztuka
pojemność: 3,2 l; wykonany 
w całości z aluminium 
pochodzącego z recyklingu; 
pokryty nieprzywierającą, odporną 
na zarysowania i przyjazną dla 
środowiska powłoką PPG Eclipse 
HB; do wszystkich typów kuchenek, 
także indukcyjnych

AMBIANO
Kuchenka elektryczna 
dwupalnikowa
Sztuka
płyty grzewcze o średnicy: 18,5 i 15,5 cm 
z regulacją temperatury dla każdej z nich; 
solidna metalowa konstrukcja; idealna na kemping 
lub do użytku w małych pomieszczeniach

2500 W2 PŁYTY GRZEJNE 
STEROWANE ODDZIELNIE

5 USTAWIEŃ 
TEMPERATURY109

HIT

9900

1999 HOME CREATION
Akcesoria kuchenne
Sztuka
do wyboru: krajarka do mozzarelli, 
nóż do pizzy lub szczypce do makaronu

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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2299
VUISLA
Cukiernica 
z drewnianą 
pokrywką
Sztuka
do wyboru: porcelanowa 
lub szklana

1999
HOME CREATION
Butelka 
termiczna
Sztuka
pojemność: 500 ml; 
do ciepłych i zimnych 
napojów; podwójne 
ścianki zapewniają 
skuteczną izolację; 
do wyboru różne rodzaje

AMBIANO
Ekspres 
ciśnieniowy 
w stylu retro
Sztuka
dysza do spieniania mleka; zdejmowany 
zbiornik na wodę o pojemności 1,15 l; 
regulator przepływu pary; w zestawie miarka 
do kawy; do wyboru dwa rodzaje

3499
HOME CREATION
Kawiarka
Zestaw
aluminiowa; 
na 9 filiżanek kawy; 
do wszystkich rodzajów 
kuchenek; do wyboru 
różne rodzaje

2299
VUISLA
Filiżanka 
z drewnianym 
spodkiem
Sztuka
do wyboru: porcelanowa 
o pojemności 240 ml 
lub szklana o pojemności 
250 ml

STYLOWY WSKAŹNIK 
TEMPERATURY

DYSZA 
DO SPIENIANIA 

MLEKA

15 BARÓW

1100 W

Z POLSKI

Z POLSKI

299

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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2999
HOME CREATION
Pudełko 
do przechowywania 
z pokrywą
Zestaw 2 szt.
wymiary: 30 × 30 × 30 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3999
HOME CREATION
Karnisz rozsuwany
Sztuka
ze stali nierdzewnej; średnica: 16 lub 13 mm; rozsuwany w zakresie 
125–200 cm; z ozdobnymi końcówkami; do wyboru różne rodzaje

3699
LIVING ART
Zestaw obrazów
Zestaw 3/4 szt. 
do wyboru:
• 3 szt. × 50 × 50 cm; wymiar 

całkowity: 155 × 50 cm
• 40 × 40 cm; wymiar całkowity: 

169 × 40 cm
do wyboru różne rodzaje

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

5999 HOME CREATION
Roleta dzień/noc
Sztuka
przepuszczająca światło; mechanizm regulacji 
na spodzie rolety; możliwość montażu bez 
konieczności wiercenia, także do okien uchylnych; 
do wyboru kolor biały lub szary; wymiary:
• roleta 60 × 150 cm
• roleta 80 × 150 cm
• roleta 100 × 150 cm

ADVENTURIDGE
Wielofunkcyjna 
mata podłogowa 6-częściowa
Zestaw
• 6 mat piankowych w kształcie puzzli do użytku 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• nadaje się do ułożenia na podłodze
• możliwość łączenia z innym zestawem
• dostępna z otworami i bez otworów
• wymiary maty (dł. × szer. × grub.): 62,5 × 62,5 × 1 cm 
• do wyboru różne rodzaje

5999

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
Narzuta
Sztuka
100% poliester; 
wyjątkowo lekka; 
pikowana; dwustronna; 
wymiary: 210 × 280 cm; 
do wyboru różne rodzaje

   21.0.57769 HOHENSTEIN HTTI   21.0.57769 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

HIT

4999

999
EXPERTIZ
Długopis czterokolorowy
Zestaw 3 szt.
(1 szt. = 3,33)
klasyczny długopis 4-kolorowy; do wyboru 
kolory tuszu tradycyjne lub pastelowe

5499
MEDION
Pendrive 128 GB USB 3.0
Sztuka
aluminiowa obudowa; wymiary: 17 × 54 × 7 mm; 
kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

3499
HOME CREATION
Dywanik łazienkowy
Sztuka
100% poliester; średnica: ok. 71 cm; 
można używać przy ogrzewaniu 
podłogowym; do wyboru różne rodzaje

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

2199
Ręczniki
Sztuka/Zestaw 2 szt.
100% bawełna; różne rodzaje; do wyboru:
• kąpielowy (70 × 140 cm) – 1 szt.
• łazienkowe (50 × 100 cm) – 2 szt. 

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

3999

KRONTALER
Łazienkowy zegar radiowy
Zestaw 
z wyświetlaczem temperatury; średnica: 
14,5 lub 17,5 cm; cichy mechanizm; 
z możliwością zawieszenia; baterie w zestawie; 
do wyboru zegar z tarczą analogową lub cyfrową

WYŚWIETLACZ 
TEMPERATURY

CICHY 
MECHANIZM 

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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1999 Bieżnik
Sztuka
100% poliester; 
wymiary: 40 × 120 cm; 
z nadrukiem w kwiaty; 
do wyboru różne 
rodzaje

6999
HOME CREATION
Zasłony 
na przelotkach
Zestaw 2 szt.
100% poliester; 
zaciemniające lub 
lekko zaciemniające; 
8 metalowych przelotek 
do zawieszenia; wymiary: 
140 × 245 cm; do wyboru 
różne rodzaje

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

Z POLSKI

  16.HCN.99019 HOHENSTEIN HTTI  16.HCN.99019 HOHENSTEIN HTTI   IW00201

6999
Firana żakardowa
Sztuka
100% poliester, gotowa 
do zawieszenia; wymiary: 
300 × 250 cm; różne wzory 
pasujące do zasłon drukowanych; 
do wyboru różne rodzaje

Z POLSKI

WSZYSTKIE TRZY PRODUKTY 
WE WZORACH OBOK 

 IW00201

7999
Zasłona drukowana
Sztuka
100% poliester; gotowa do zawieszenia; 
różne wzory pasujące do obrusów, 
bieżników i poszewek drukowanych; 
z nadrukiem w kwiaty; wymiary: 
150 × 250 cm; do wyboru różne rodzaje

3599
Obrus 
Sztuka
100% poliester; 
wymiary: 130 × 160 cm; 
z nadrukiem w kwiaty; 
do wyboru różne rodzaje

1599
Poszewka 
dekoracyjna
Sztuka
100% poliester; wymiary: 40 × 40 cm; 
materiał imitujący len, z nadrukiem 
w kwiaty; do wyboru różne rodzaje

1. 2.

3.

4.

1. 2. 3. 4.

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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2999
HOME CREATION
Ścierki 
do naczyń
Opak. 10 szt.
100% bawełna; 
wymiary: 50 × 70 cm; 
do wyboru różne rodzaje

6999
HOME CREATION
Dywan
Sztuka
100% polipropylen; 
wymiary: 80 × 150 cm; 
do wyboru różne rodzaje

2499
LIVING ART
Kwiaty sztuczne 
w doniczce
Sztuka
w ceramicznej 
doniczce; do wyboru 
różne rodzaje

  1703011 Centexbel  1703011 Centexbel  

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

HOME CREATION
Szafka drewniana na kółkach
Sztuka
kolor biały; 4 łatwobieżne kółka w zestawie 
jako alternatywa do postawienia szafki; 
do wyboru różne modele: 
• z 2 małymi i 2 dużymi szufladami; 

w zestawie 2 dodatkowe kolorowe fronty 
szuflad dla indywidualnej aranżacji szafki; 
wymiary zmontowanej szafki 
(szer. × wys. × głęb.): ok. 32 × 66 × 38 cm

• z 1 drzwiczkami i wewnętrzną półką oraz 
z 1 otwartą półką; wymiary zmontowanej 
szafki (szer. × wys. × głęb.): ok. 32 × 66 × 38 cm

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

LITE 
DREWNO 

SOSNOWE

149

  2009AN2352 AITEX  2009AN2352 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. 9
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GARETT
Soniczny 
masażer pod oczy 
Beauty Lift 
Eye Comfort
Zestaw
kuracja impulsami EMS wraz z funkcją 
ciepłego kompresu; 3 tryby masażu; 
zasilanie akumulatorowe; kabel USB 
w zestawie; do wyboru dwa rodzaje

5499
ROYAL CLASS
Koszula męska 
Modern fit
Sztuka
100% bawełna; łatwe 
prasowanie; przyjazna dla 
skóry; wkładki Wendler; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 40–43

5499
ROYAL CLASS
Koszula męska 
Regular fit
Sztuka
100% bawełna; łatwe 
prasowanie; przyjazna dla 
skóry; z wkładkami Wendler; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 40–43

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

100% BAWEŁNA

REGULAR FIT  FASON PROSTY

MODERN 
FIT  FASON 
TALIOWANY

ODDYCHAJĄCA

ODDYCHAJĄCA

3 POZIOMY
MASAŻU

KURACJA 
IMPULSAMI EMS

139

FUNKCJA 
CIEPŁEGO KOMPRESU

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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CENA 12,49/SZT. 
PRZY ZAKUPIE

2PAKU

certi� ed by Ecocert certi� ed by Ecocert 
Greenlife 151742Greenlife 151742

2498

2997

999

  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

3PAK

ENRICO MORI
Podkoszulek męski 
z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

100% BAWEŁNA

100% BAWEŁNA

2PAK

ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z bawełny BIO
Opak. 3 pary
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

WALKX
Skarpety sneaker damskie/męskie z bawełną BIO
Opak. 3 pary
83% bawełna BIO, 15% poliamid (z recyklingu), 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1.

2.

1.

2.

CENA 9,99/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE

3PAKU

CENA 3,33/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

3PAKU

Made with organic Made with organic 
materials certi� ed materials certi� ed 

by Ecocert Greenlife by Ecocert Greenlife 

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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  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

3999
UP2FASHION
Spodnie damskie 
Para
65% wiskoza (EcoVeroTM), 31% poliamid, 
4% elastan; o prostym kroju; ze sznurkiem 
w pasie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Awokado Hass
Sztuka

1999

WORKZONE
Klucze imbusowe
Zestaw 10 szt.
ze stali chromowo-wanadowej; 
bardzo długie; ze specjalnym uchwytem 
do wielkości od 5 mm; z końcówką 
kulową do pracy pod różnym kątem-33%

399
599

Polska 
śliwka
Cena za kg

35/2021 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 4.09OD CZWARTKU 2.09

OD PONIEDZIAŁKU 30.08 OD ŚRODY 1.09

NIE PRZEGAP OKAZJINIE 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



