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HITY OD SOBOTY 20.11

HITY OD ŚRODY 17.11

6900
LEGO
Duży zestaw
klocków
Zestaw

DO ZABAWY

1500
LEGO
Klocki kreatywne mix
Zestaw

AMBIANO
Czajnik  
elektryczny 1,7 l  
2200 W  
z podświetleniem
Sztuka

8999

9900
HOME CREATION
Wysoka patelnia 
28 cm z odlewu 
aluminium
Sztuka

9900

IDEALNY
pomysł 

na prezent

IDEALNY
pomysł 

na prezent

  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI

UP2FASHION
Golf damski
Opak. 2 szt.

2-PAK

39,98 
ZA 2-PAK

*  Cena za 1 szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 2-paku
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 2-paku.

1 SZT.
1999*

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Z IMPREGNACJĄ 

ODPORNĄ NA WODĘ  
I ZABRUDZENIA

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

STRAIGHT UP
Parka 
męska
Sztuka



KOŁNIERZYK 
Z WKŁADKAMI 

WENDLER

   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

LIGHTZONE
Oprawa LED 
z czujnikiem ruchu*
Sztuka
plafon LED o dużej jasności, odporny 
na czynniki atmosferyczne oraz wyposażony 
w czujniki ruchu i zmierzchu

JASNOŚĆ: 1500 LM

WODOODPORNOŚĆ IP54

ŚREDNICA: 28 CM

ROYAL CLASS
Moda XXL 
Koszula męska biznesowa 
Regular fit*
Sztuka
100% bawełna; łatwość prasowania; 
oddychająca; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

5499

LIGHTZONE
Łańcuch świetlny 1000 LED*
Sztuka 
do wewnątrz i na zewnątrz; IP44; funkcja timera; barwa światła: ciepła 
biel lub bursztynowa; 8 różnych trybów świecenia; cztery stopnie regulacji 
przyciemnienia; do wyboru różne rodzaje

9900
LIGHTZONE
Girlanda bożonarodzeniowa LED*
Sztuka
długość girlandy: 5 m; do wewnątrz i na zewnątrz; IP44; funkcja timera; 80 diod 
LED; z elementem łączącym do 3 girland; do wyboru różne barwy światła 

5999

7999

*Oferta w wybranych sklepach, do wyczerpania zapasów.

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 PONIEDZIAŁKU 15.11



ZAPEWNIAJĄ CYRKULACJĘ 
POWIETRZA

SKÓRA 
NATURALNA

®®

WALKX
Komfortowe wkładki do butów 
ze skóry naturalnej
Para
z żelowymi poduszeczkami; anatomicznie ukształtowane; 
dla wsparcia stopy, więzadeł i stawów; lateksowa wyściółka 
z węglem aktywnym zapobiegająca nieprzyjemnemu zapachowi 
stóp; z funkcją antypoślizgową; różne rodzaje
Rozmiary: 36/37–44/45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

   94.0.8759 HOHESTEIN HTTI   94.0.8759 HOHESTEIN HTTI    20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  

   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ACTIVE TOUCH
Bluza polarowa 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

ACTIVE TOUCH
Rękawice polarowe 
narciarskie 
damsko-męskie
Para
100% poliester; różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  

1499

ACTIVE TOUCH
Bielizna damska 
narciarska 
bezszwowa
Sztuka/Para
65% poliester, 30% poliamid, 
5% elastan lub 68% poliester, 
26% poliamid, 6% elastan; różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499

ACTIVE TOUCH
Bielizna męska 
narciarska 
bezszwowa
Sztuka/Para 
65% poliester, 30% poliamid, 
5% elastan lub 68% poliester, 
26% poliamid, 6% elastan; różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499

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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2499
HOME CREATION
Poduszka świecąca 
w ciemności 45 × 45 cm
Sztuka
materiał: 100% poliester; 
miękka i przytulna; różne rodzaje

4499
HOME CREATION
Koc świecący 
w ciemności 
150 × 200 cm
Sztuka
materiał: 100% poliester; 
miękki i przytulny; różne rodzaje

4999

HOME CREATION
Puf do siedzenia 
i przechowywania mały
Sztuka
funkcjonalny puf do siedzenia ze schowkiem na różności; 
dekoracyjne oświetlenie nocne pomaga w codziennym 
rytuale na dobranoc; dziecinnie łatwa obsługa lampek LED, 
załączone baterie; wymiary: ok. 30 × 30 × 30 cm

9999

HOME CREATION
Puf do siedzenia 
i przechowywania duży
Sztuka
funkcjonalny puf do siedzenia ze schowkiem na różności; 
dekoracyjne oświetlenie nocne pomaga w codziennym 
rytuale na dobranoc; dziecinnie łatwa obsługa lampek LED, 
załączone baterie; wymiary: ok. 78 × 38 × 38 cm

SKOMPLETUJ ZESTAW

OŚWIETLENIE LED

OŚWIETLENIE LED

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 80 KG MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 
AŻ 110 KG

  SH025 161418 TESTEX  SH025 161418 TESTEX  
  SH025 161418 TESTEX  SH025 161418 TESTEX  

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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FIRANA NA OKNO 

Z 16 MAGNESAMI 

FIRANA NA BALKON 

1999
Malowanka 
z naklejkami 
z aplikacją 
Sztuka 
różne rodzaje

1900
Piramida edukacyjna do układania
Zestaw
zabawka edukacyjno-zręcznościowa pobudza wyobraźnię dziecka; bawi i rozwija 
koordynację wzrokowo-ruchową; całkowita wysokość wieży: do 86 cm

DEDYKOWANA 
APLIKACJA 

NA TELEFON

Książka z magnesami 
dla dzieci
Sztuka
do wyboru książeczki z serii:
• Strażak Sam
• Świnka Peppa
• Psi Patrol
• My Little Pony
• Boże Narodzenie

1999

IW 00201

Firana gotowa 
żakardowa
Zestaw
w zestawie firana na okno o wymiarach: 
300 × 150 cm, oraz na drzwi balkonowe 
o wymiarach: 150 × 200 cm; różne rodzaje

7900

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

MAKS. WYSOKOŚĆ 
DO 86 CM

W POLSCE
WYPRODUKOWANO

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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LEGO
Mały zestaw klocków
Zestaw
do wyboru:
• LEGO Duplo
• LEGO City
• LEGO Creator
• LEGO Friends

3500
LEGO
Duży zestaw klocków
Zestaw
do wyboru:
• LEGO Technic
• LEGO Creator
• LEGO Classic
• LEGO Friends

6900

DO ZABAWY
ZESTAWY LEGO/
RÓŻNE

CENA ZA ZESTAW 1500
JUŻ OD:

1500 LEGO
Klocki kreatywne mix
Zestaw
do wyboru dwa 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.6
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5999
MUNDO DIVER
Namiot dziecięcy 
do zabawy
Zestaw
zawiera torbę 
do przechowywania; 
różne rodzaje

DLA LALEK 
O WIELKOŚCI DO 43 CM

REGULOWANY UCHWYT 
I DASZEK PRZECIWSŁONECZNY

WYJMOWANY 
UCHWYT NA NAPOJE

ŁATWY 
W MONTAŻU

ŚWIECĄ W CIEMNOŚCI 

2499
CLEMENTONI
Skamieniałości mix 
Zestaw
do wyboru:
• zestaw T-Rex
• zestaw Triceratops
• zestaw Velociraptor
• zestaw Skały i minerały
zawiera m.in.: młotek, skalpel, próbkę ziemi

LEGO
Duży zestaw klocków
Zestaw
do wyboru:
• LEGO Technic
• LEGO Creator
• LEGO Classic
• LEGO Friends

HAUCK
Wózek dla lalek
Zestaw
prosty mechanizm składania do transportu 
samochodem; rozkładana powierzchnia 
jest odpowiednia dla lalek o wielkości 
do 43 cm; uchwyt i daszek przeciwsłoneczny są 
regulowane; akcesoria dla lalek można przewozić 
w osobnym worku na pieluchy oraz w dużym 
koszu; różne rodzaje

129

L.O.L. 
Surprise Tubes 
Zestaw 3 szt.
zestaw składa się z trzech różnych 
tub z biżuterią, kosmetykami 
i akcesoriami do makijażu

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

Surprise Tubes 

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

39,96
ZA 3-PAK

*  Cena za 1 szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 3-paku
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 3-paku.

1 SZT.
1332*

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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WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

MATTEL
Hot Wheels autka
Zestaw 5 szt.
zestaw kolekcjonerski

SKALA: 1:64

Figurki zwierząt
Zestaw
6 figurek w zestawie; 
do wyboru różne rodzaje

2999

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

29,95
ZA 5-PAK

*  Cena za 1 szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 5-paku
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 5-paku.

1 SZT.
599*

5999
EXOST
Autko zdalnie 
sterowane
Sztuka
dostępny w dwóch 
kolorach; design 
samochodu miejskiego; 
moduł sterowania zasilany 
na baterie 3 × AAA

SKALA 1:34WSTRZĄSOODPORNE 
GUMOWE OPONY 

EXOST 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.8
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3999
WORKZONE
Zestaw bitów z grzechotką 
– 105 części
Zestaw
zestaw wysokiej jakości bitów i nasadek z uchwytem 
grzechotkowym, dla wymagających majsterkowiczów

7999
LIGHTZONE
Lampa warsztatowa 
z powerbankiem
Sztuka
odporna na uderzenia i wstrząsy lampa LED o wysokiej 
jasności, w specjalnie wzmocnionej aluminiowej 
obudowie; idealna jako przenośne źródło światła do prac 
warsztatowych i budowlanych

WYŚWIETLACZ LED

HEAVY DUTY (IK08)

10 W 1100 LM

POWERBANK 
4400 MAH

STEROWANIE 
PILOTEM

PROGRAMOWANIE 
TEMPERATURY 

1049°C

TIMER TYGODNIOWY

WYŁĄCZNIK 
CZASOWY

WYKRYWANIE 
OTWARTEGO OKNA

QUIGG
Termowentylator ścienny 2000 W
Sztuka
idealne okazjonalne ogrzewanie do niewielkich pomieszczeń 
lub do dogrzania większych; prosty montaż na ścianie zwiększa 
bezpieczeństwo i pozwala lepiej kierować strumień ciepła

1993999

warsztatowych i budowlanych

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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MAKS. 2200 W

PODŚWIETLENIE 
LED

PODSTAWA 
OBROTOWA O 360°

DO PIEKARNIKA 
(MAKS. 120°C) NA INDUKCJĘ PRZYSTOSOWANA DO MYCIA 

W ZMYWARCE

HOME CREATION
Wysoka patelnia 28 cm 
z odlewu aluminium
Sztuka
ze szklaną pokrywą z silikonową 
krawędzią ochronną; wewnątrz potrójna 
powłoka ILAG®Granitec HL odporna 
na ścieranie; dwa rodzaje

9900

AMBIANO
Czajnik elektryczny 1,7 l 
2200 W z podświetleniem
Sztuka
szklany, z elementami ze stali nierdzewnej; 
podświetlenie LED zmienia się w zależności 
od temperatury wody; automatyczne 
wyłączanie i zabezpieczenie przed pracą 
na sucho; pokrywa otwierana za pomocą 
przycisku

8999

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

ŚWIĘTA
w � ojej kuchni

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
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6999
AMBIANO
Blender ręczny 400 W
Sztuka
5 prędkości oraz funkcja turbo; ostrza ze stali nierdzewnej; w zestawie 
trzepaczka oraz pojemnik do miksowania o pojemności 500 ml; 
w zestawie uchwyt do montażu naściennego; różne rodzaje

2999
HOME CREATION
Forma do pieczenia i smażenia
Sztuka 
emailowana; do wyboru:
• prostokątna o wymiarach ok. 41 × 26,5 cm
• owalna o wymiarach ok. 36 × 25 cm

400 W STALOWE 
OSTRZA

WYTRZYMAŁA 
AŻ DO 400°C 5 PRĘDKOŚCI FUNKCJA 

TURBO

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

EINHELL
Wkrętak precyzyjny
Zestaw
elektryczny wkrętak sprawdzonej marki, 
zasilany bateriami AAA; zapewnia wygodę 
i precyzję w codziennych i specjalistycznych 
zastosowaniach; w zestawie 10 końcówek 
oraz baterie

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. 11
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M1KN920M8

100% 
BAWEŁNA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

NOVITESSE
Pościel flanelowa 
160 × 200 cm
Komplet
różne rodzaje

7999
NOVITESSE
Pościel flanelowa 
200 × 220 cm
Komplet
różne rodzaje

99995999
NOVITESSE
Pościel flanelowa 
140 × 200 cm
Komplet
różne rodzaje

SANFOR

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
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4499 NOVITESSE
Poduszka 
pierzasta 
70 × 80 cm
Sztuka
materiał: 100% bawełna; wypełnienie: 
90% pierze, 10% puch kaczy

3499
NOVITESSE
Prześcieradło 
flanelowe 
90–100 × 200 cm
Sztuka 
różne rodzaje

2499
NOVITESSE
Poszewki flanelowe 40 × 80 cm
Opak. 2 szt.
różne rodzaje

4499
NOVITESSE
Prześcieradło 
flanelowe 
160 × 200 cm
Sztuka
różne rodzaje

M1KN82X18

M1KN920M8

100% 
BAWEŁNA

100% BAWEŁNA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

  SXX22732 Testex  SXX22732 Testex  

  SXX22732 Testex  SXX22732 Testex  

NOVITESSE
Kołdra pierzasta 
160 × 200 cm
Sztuka
materiał: 100% bawełna; wypełnienie: 
80% pierze, 20% puch kaczy

169
NOVITESSE
Kołdra pierzasta 
140 × 200 cm
Sztuka
materiał: 100% bawełna; wypełnienie: 
80% pierze, 20% puch kaczy; 24 kasetony

149

SANFOR

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. 13
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4499
UP2FASHION
Spodnie damskie 
sztruksowe
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
UP2FASHION
Bluza damska 
polarowa
Sztuka
100% poliester 
(polar ze strukturą); 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI    D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI   13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Golf damski
Opak. 2 szt.
95% bawełna, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna, 
5% wiskoza, 5% elastan; 
różne zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

UP2FASHION
Kardigan/
Sweter damski
Sztuka
50% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™), 27% poliester, 
23% poliamid; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

2-PAK

39,98
ZA 2-PAK

*  Cena za 1 szt. obowiązuje 
tylko przy zakupie 2-paku
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 2-paku.

1 SZT.
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.14

OD SOBOTY 20.11
1.

1.

2.

3.

2.

3.



2999
WALKX
Kapcie 
damskie/męskie 
wełniane
Para
materiał wierzchni i wkładka z czystej żywej wełny; podeszwa ze stabilnego filcu 
z powłoką antypoślizgową; różne rodzaje
Rozmiary: 37–43
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999 ENRICO MORI
Podkoszulek męski 
z długim rękawem
Sztuka
100% bawełna; różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

2499
ENRICO MORI
Kalesony 
męskie
Para 
100% bawełna lub 
94% bawełna, 6% wiskoza; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

BOCZNE KIESZENIE 

DODATKOWE ŚCIĄGACZE 
PRZY RĘKAWACH

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

®®

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

STRAIGHT UP
Parka męska
Sztuka
85% poliester, 15% bawełna; podszewka/
wypełnienie: 100% poliester; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

9900

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

 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. 15

OD SOBOTY 20.11



W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!

DO PIEKARNIKA 
(MAKS. 120°C)

NA INDUKCJĘ

PRZYSTOSOWANA 
DO MYCIA 

W ZMYWARCE-31%

149
219

KING’S CROWN
Pomidory 
drobno krojone
Puszka 400 g
(1 kg = 3,73)

-42%

399
699

IW 00201

Firana gotowa 
żakardowa
Zestaw
w zestawie firana na okno 
i balkon; różne rodzaje

7900
ŚWIEŻEJESZ
Pomidory daktylowe
Opak. 250 g
(100 g = 1,60)
klasa I

HOME CREATION
Wysoka 
patelnia 28 cm 
z odlewu 
aluminium
Sztuka
ze szklaną pokrywą 
z silikonową krawędzią 
ochronną; wewnątrz 
potrójna powłoka 
ILAG®Granitec HL odporna 
na ścieranie; dwa rodzaje

9900

FIRANA 
NA OKNO 

FIRANA 
NA BALKON

W POLSCE
WYPRODUKOWANO

OD SOBOTY 20.11OD CZWARTKU 18.11

OD PONIEDZIAŁKU 15.11 OD ŚRODY 17.11

46/2021

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.

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

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



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



