
OD ŚRODY 16.06 OD SOBOTY 19.06

Raz ALDI, zawsze ALDI

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE:  
DO 150 KG

HIT

2999 UP2FASHION
Sukienka damska 
z bawełną BIO
Sztuka

PLAYLAND
Huśtawka typu 
bocianie gniazdo
Sztuka

HIT

9900

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ADVENTURIDGE
Meble kempingowe
Zestaw
do wyboru:
• regał – wymiary: 53 × 60 × 97 cm; 3 wkładane półki, możliwość 

złożenia, z bocznymi kieszeniami do przechowywania; z torbą 
do transportowania w zestawie

• szafka kempingowa – wymiary: 90,5 × 47 × 79 cm; 3 wkładane 
półki; możliwość złożenia; 2 okienka z siatką ochronną; z torbą 
do transportowania w zestawie

199

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 
DO 150 KG

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE 

KAŻDEJ PÓŁKI: 
DO 7,5 KG

PLAYLAND
Huśtawka typu bocianie gniazdo
Sztuka
wytrzymała rama metalowa z wysokiej jakości tworzywa PE, liny o średnicy 
10 mm; miękkie siedzisko o średnicy 110 cm, regulowana wysokość 
zawieszenia: 105–180 cm; odporna na warunki atmosferyczne; w zestawie 
materiały montażowe i instrukcja obsługi; do wyboru dwa rodzaje

HIT

9900
ROYAL LIFE 
Worek żeglarski 
wodoszczelny 
Sztuka/
Zestaw 2 szt. 
pojemność: 45/35/2 × 10 l; 
do przechowywania 
tekstyliów i różnych 
przyborów; z rolowanym 
zamknięciem; do wyboru 
różne rodzaje

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. 2

OD ŚRODY 16.06



CRANE
Zestaw do badmintona ze stojakiem
Zestaw
z praktyczną torbą do transportowania; zestaw zawiera: 2 słupki teleskopowe, 
siatkę, 2 rakietki, 2 lotki oraz 8 elementów do wyznaczania boiska; 
wymiary siatki: ok. 288 × 30 cm; wysokość siatki: ok. 154 cm

9999

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

DO 33 KG329
CRANE
Trampolina 
dla dzieci
Sztuka
stabilna konstrukcja 
ramy stalowej 
malowanej proszkowo; 
mata do skakania 
z syntetycznej siatki 
odpornej na rozdarcia; 
zestaw zawiera 
specjalne narzędzie 
do mocowania 
gumowych sprężyn, 
instrukcję montażu, 
obsługi i treningu

4999 Namiot do zabawy dla dzieci
Sztuka 
wymiary (średn. × wys.): 100 × 135 cm; prosty montaż 
dzięki systemowi pop-up; do wyboru różne rodzaje

PLAYLAND
Bańki mydlane
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zestaw do robienia baniek mydlanych z grą na wieczku
• pistolet do baniek mydlanych
• butelka z płynem uzupełniającym (pojemność: 500 ml)
• miecz do baniek mydlanych (2 szt.)

599

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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CRANE
Zestaw do badmintona ze stojakiem
Zestaw
z praktyczną torbą do transportowania; zestaw zawiera: 2 słupki teleskopowe, 
siatkę, 2 rakietki, 2 lotki oraz 8 elementów do wyznaczania boiska; 
wymiary siatki: ok. 288 × 30 cm; wysokość siatki: ok. 154 cm

POCOPIANO
Kombinezon 
dziewczęcy na lato 
z bawełną BIO
Sztuka
60% bawełna BIO; 40% modal 
(Tencel™); z gumką w talii; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2299

  98.0.00745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.00745 HOHENSTEIN HTTI  Made with 60 Made with 60 
Organically Grown 

Cotton Certifi ed by CU 
812624

POCOPIANO
Spódnica/Szorty 
dziewczęce/chłopięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt./2 pary
mieszanka bawełny BIO z wiskozą 
lub poliestrem; w skład zestawu 
wchodzą dwie spódnice lub dwie pary 
szortów dziewczęcych lub chłopięcych; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999

  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  

Made with a Minimum of 80% 
Organically Grow Cotton 
certifi ed by CU 1000197

2PAK

WALKX
Sandały chłopięce 
trekkingowe
Para
cholewka – połączenie materiału 
tekstylnego z materiałem syntetycznym, 
tekstylna wyściółka, wkładka ze skóry 
garbowanej bezchromowo, podeszwa z TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

WALKX
Clogsy dziecięce
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa 
z lekkiego materiału syntetycznego, pasek 
na piętę dla stabilizacji; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 23–29
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 4 pary
80% bawełna BIO, 18% poliamid (z recyklingu), 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1099

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  

4PAK

POCOPIANO
Rybaczki 
dziewczęce
Para
73% bawełna, 25% poliester, 
2% elastan lub 64% bawełna, 
33% poliester, 3% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 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. 4

OD ŚRODY 16.06



UP2FASHION
T-shirt damski
z koronką
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; z koronkowymi 
elementami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1999

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Szczoteczki do rąk
Opak. 3 szt.
pokryte nylonem; odporne na działanie 
gorącej wody; do wyboru różne rodzaje

1099

QUIGG
Suszarka do włosów 
Sztuka
z funkcją jonizacji; dwa stopnie nawiewu oraz dodatkowy nawiew 
zimnym powietrzem dla lepszego utrwalenia fryzury; składany 
uchwyt ułatwia przechowanie; do wyboru dwa rodzaje

4999

LIVING ART
Świeca blokowa
Sztuka/
Opak. 2 szt.
czas palenia: ok. 41–87 h 
(w zależności od modelu); 
do wyboru różne rodzaje

1299

FOLIA
Worki na śmieci Profi
Opak. 50 szt.
(1 szt. = 0,54)
120 l; bardzo mocne

2699

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648

QUEENTEX
Piżama damska 
na lato 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru 
różne komplety 
Rozmiary: S–XL

2499

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

FUNKCJA 
JONIZACJI

1600 W

100% 
BAWEŁNA

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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Szczoteczki do rąk
Opak. 3 szt.
pokryte nylonem; odporne na działanie 
gorącej wody; do wyboru różne rodzaje

HOME CREATION
Podkładki stołowe 
plecione
Zestaw 4 szt.
88% polipropylen, 12% poliester; 
wymiary: 35 × 50 cm lub o średnicy 
40 cm; do wyboru różne rodzaje

1999

  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  10.0.79314 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Metalowe kwietniki
Sztuka/Zestaw 2 szt.
metalowe kwietniki z osłonkami na doniczki; stabilne, oszczędne w formie, 
pasujące do większości pomieszczeń; do wyboru: 
• 2 szt. – wymiary: ok. 20 × 20 × 45 cm oraz 20 × 20 × 30 cm 
• 1 szt. – wymiary: 23 × 23 × 60 cm z dodatkową półką
różne kolory

9999

LIVING ART
Świeczki 
urodzinowe
Opak.
100% parafina; do wyboru 
różne rodzaje

549

FUNKCJA
JONIZACJI

TECHNOLOGIA 
PODCZERWIENI

DO UŻYTKU 
W POMIESZCZENIACH

NOKIA
Smartphone model 2.4
Zestaw
przedni ekran HD 6,51”; z tyłu podwójny aparat 13+2 Mpix; 
pamięć 32 GB; Dual SIM; 2 GB RAM; pojemność baterii 4500 mAh; 
przycisk asystenta Google; Android 10; Bluetooth 5.0

529
BBQ
Wielofunkcyjny grill do kebabów
Sztuka
do przygotowania kebabów, szaszłyków, drobiu czy grillowanych warzyw; grillowanie 
przy niewielkim zadymieniu dzięki technologii podczerwieni; idealny do użycia 
w pomieszczeniach; z funkcją timera

349

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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CLINAIR
Pasta czyszcząca/
Środek do czyszczenia 
płyt kuchennych
Opak. 400/500 g
(1 kg = 24,98/19,98)
z gąbeczką w opakowaniu

999

HOME CREATION
Uniwersalna 
pokrywka 
silikonowa
Sztuka/Zestaw
do szczelnego przykrywania garnków, misek; 
odporna na wysokie temperatury; do wyboru:
• duża pokrywka – średnica: 29,5 cm
• 2 średnie pokrywki – średnica: 20 cm
• 4 małe pokrywki – średnica: 10,5 cm

1299

FOLIA
Woreczki do mrożenia
Opak. 20/25 szt.
(1 szt. = 0,25/0,20)
do wyboru: 6 l – 25 szt. lub 10 l – 20 szt.; z miejscem do opisania

499

HOME CREATION
Zestaw do ponczu
Zestaw
w zestawie:
• waza ze szkła borokrzemowego 

o pojemności ok. 4,5 l
• 6 szklanek ze szkła 

kryształowego o pojemności 
ok. 350 ml

• chochelka

6999

HOME CREATION
Forma do zapiekania
Sztuka/Zestaw 2 szt.
z kamionki; z uchwytami; przystosowana do zapiekania 
w temperaturze maks. 200°C; do wyboru:
• forma kwadratowa lub prostokątna, 1 szt.
• zestaw 2 form kwadratowych lub prostokątnych

2999

QUIGG
Mikser
Sztuka
5 stopni prędkości oraz 
funkcja turbo; w zestawie 
2 trzepaczki i 2 haki 
do wyrabiania ciasta; 
do wyboru dwa 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.7
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UP2FASHION
Tunika i legginsy 
damskie 
z bawełną BIO
Komplet
tunika: 100% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™); legginsy: 94% bawełna 
BIO, 6% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

3799

QUEENTEX
Stringi/Majtki damskie
Opak. 3 pary
95% bawełna, 5% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

1599

  42531 OeTI
  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka
100% bawełna lub 90% bawełna, 10% wiskoza; 
prosty krój swobodnie leżący na sylwetce; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1799

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

Made with Organically 
Grown Cotton certifi ed 

HIT

2999
UP2FASHION
Sukienka damska
z bawełną BIO
Sztuka
95% bawełna BIO, 5% elastan lub 
90% bawełna BIO, 5% elastan, 5% wiskoza; 
z gumką lub sznurkiem w pasie; z rękawami 
lub bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

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 19.06



Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

Certi� ed by Control Certi� ed by Control 
Union CU 849214Union CU 849214

POCOPIANO
Body dziecięce na lato 
z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 
62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

1499

POCOPIANO
Sukienka niemowlęca 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO 
lub 99% bawełna BIO, 1% wiskoza; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

1799

POCOPIANO
Legginsy 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO 
5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 
62/68–86/92

1499

POCOPIANO
Akcesoria niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru zestaw opasek lub śliniaków
Rozmiar: uniwersalny

1199

2PAK 2PAK

2PAK

100% BAWEŁNA

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically Made with Organically 
Grown Cotton certi� ed Grown Cotton certi� ed 

SKOMPONUJ 
SWÓJ ZESTAW

mi� zaj i łącz

1.

1.

1.

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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Certi� ed by CU 812624Certi� ed by CU 812624

POCOPIANO
T-shirt i spodnie
niemowlęce
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru dwa komplety
Rozmiary: 62/68–86/92

1799

1.

WALKX
Japonki dziecięce/damskie/męskie
Para
syntetyczny materiał wierzchni; podeszwa z lekkiego tworzywa EVA; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
dziecięce: 31/32–37/38
damskie: 37/38–39/40
męskie: 39/40–43/44

899

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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TSHIRT 
ZNAJDZIESZ 
NA STR. 33

TSHIRT 
ZNAJDZIESZ 
NA STR. 30

NIE PRZEGAP OKAZJI

ŚWIEŻEJESZ
Pomidory daktylowe 
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

-42%

399
699

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Bermudy męskie
Para
68% bawełna, 31% poliester, 
1% elastan; z gumką 
i dodatkowym sznurkiem 
ściągającym w pasie; 
z kieszeniami; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3499

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

-26%

219
299

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne
Puszka 150 g
(100 g = 1,46)
smażone i solone

OD SOBOTY 19.06OD CZWARTKU 17.06

OD PONIEDZIAŁKU 14.06 OD ŚRODY 16.06

2499
UP2FASHION
Spodnie damskie 
z wiskozy
Para
100% wiskoza (EcoVero™); 
z gumką i sznurkiem w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

24/2021 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



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



