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OKAZJE
OD CZWARTKU 19.08 
do wyczerpania zapasów

NA WYBRANE ARTYKUŁY  
ODZIEŻOWE, DLA DOMU  
I OGRODU*

2999
Bluza dziecięca 
Sztuka 

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

Parasol  
zmieniający kolor
Sztuka

HIT 

2999

2998
FAIR
Ręczniki 
luksusowe
Zestaw 2 szt. 
(1 szt. = 14,99)

  2009AN7688 AITEX

1499
WORKZONE
Akcesoria 
magnetyczne
Sztuka/Zestaw



1999
Miska na karmę
Sztuka/Zestaw 
melaminowa, z wyjmowanym 
wkładem; antypoślizgowa 
podstawa; do wyboru:
• zestaw 2 misek 

o pojemności: 200 lub 400 ml
• 1 duża miska o pojemności 

400 lub 800 ml

3599
Drapak dla kota
Sztuka
z pluszowym wykończeniem; 
do wyboru różne rodzaje

8999
QUIGG
Maszynka do strzyżenia zwierząt
Zestaw
4 nasadki (3, 6, 9 i 12 mm); 2 ukośne nasadki dla naturalnego efektu strzyżenia; głowica 
tnąca ze stali nierdzewnej; z akcesoriami w zestawie: nożyczki, szczotka i grzebień 
do sierści, szczotka do czyszczenia, osłona na ostrze, ładowarka, pokrowiec

2499 Kurtka dla psa
Sztuka
do wyboru różne 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.2
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VDE

WKRĘĆ SIĘ
w remont!

2499
WORKZONE
Zestaw wkrętaków VDE
Zestaw 8 szt. 
wkrętaki izolowane, do prac również pod napięciem; certyfikat VDE 
zapewniający bezpieczeństwo

1499
WORKZONE
Akcesoria magnetyczne
Sztuka/Zestaw
do wyboru: magnetyzer/demagnetyzer, 2-częściowy zestaw narzędzi inspekcyjnych, 
uchwyt magnetyczny, kuwetki magnetyczne

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

AUTOMATYCZNE ZWIJANIE 
PRZEWODU SIECIOWEGO

AKCESORIA 
W ZESTAWIE

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 13.09*

*oferta w wybranych sklepach

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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1999
FAIR
Ręczniki luksusowe 
dla gości
Zestaw 4 szt.
100% bawełna FAIRTRADE; 
wymiary: 30 × 50 cm; do wyboru 
różne rodzaje

2999
FAIR
Ręcznik luksusowy 
kąpielowy
Sztuka
100% bawełna FAIRTRADE; wymiary: 
70 × 140 cm; do wyboru różne rodzaje

  2009AN7688 AITEX  2009AN7688 AITEX  

  2009AN7688 AITEX  2009AN7688 AITEX  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

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

2998
FAIR
Ręczniki luksusowe
Zestaw 2 szt.
(1 szt. = 14,99)
100% bawełna FAIRTRADE; wymiary: 
50 × 100 cm; do wyboru różne rodzaje

  2009AN7688 AITEX  2009AN7688 AITEX  

HOME CREATION
Koc polarowy Teddy
Sztuka
70% poliester, 30% bawełna; 
wymiary: 150 × 200 cm; do wyboru 
różne rodzaje

HIT

6999
  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

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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1999
POCOPIANO
Joggersy 
chłopięce
Para
100% bawełna lub 
72% poliester, 
28% bawełna; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

2499
Sukienka dziewczęca 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 90% bawełna 
BIO, 10% wiskoza; do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3498
POCOPIANO
Jegginsy 
dziewczęce
Opak. 2 pary 
73% bawełna, 
25% poliester, 
2% elastan; krój 
dopasowany 
do sylwetki
Rozmiary: 92–116

2499
Bluza chłopięca 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 70% bawełna 
BIO, 30% wiskoza; z kapturem lub 
bez; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

CENA 17,49/PARĘ
PRZY ZAKUPIE

2PAKU

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

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

WODOODPORNA 

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 13.09*

*oferta w wybranych sklepach

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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5999

WALKX
Mokasyny damskie
Para
z poliuretanu w połączeniu z wytrzymałą podeszwą 
z TPR; wygodna tekstylna wyściółka i PU w okolicy 
pięt; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39

7999
WALKX
Sztyblety 
damskie
Para
cholewka ze skóry; ocieplana 
wyściółka i wkładka buta 
z pianki typu EVA pokryta 
skórą; podeszwa z TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4499 Sweter/
Kardigan damski
Sztuka
51% poliester, 43% akryl, 
3% wełna, 3% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

5999
UP2FASHION
Ponczo damskie
Sztuka
60% wiskoza, 40% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiar: uniwersalny

2999
UP2FASHION
Spódnica damska z wełną 
lub z imitacji zamszu
Sztuka 
95% poliester, 5% elastan lub 70% poliester, 
30% wełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

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

  19.HBD.82475 HOHENSTEIN HTTI  19.HBD.82475 HOHENSTEIN HTTI  

  19.HCN.84413 HOHENSTEIN HTTI  19.HCN.84413 HOHENSTEIN HTTI  

1.

2.

2.

3999 UP2FASHION
Golf/Półgolf 
damski
Sztuka
50% wiskoza, 28% poliester, 22% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  18.HBD.48689 HOHENSTEIN HTTI  18.HBD.48689 HOHENSTEIN HTTI  

1.

Z DODATKIEM 
WEŁNY

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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3999
STRAIGHT UP
Koszula 
męska 
Classic Fit 
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4499 STRAIGHT UP
Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester lub 67% bawełna, 
28% poliester, 5% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

3499
STRAIGHT UP
Spodnie 
dresowe męskie
Para
60% bawełna, 40% poliester 
lub 67% bawełna, 
28% poliester, 5% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

999
UP2FASHION
Rajstopy 
damskie
Para
95% poliamid, 5% elastan 
(Lycra®); z płaskim szwem 
i klinem; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 36/38–44/46

  28456 OETI

3.

3.

4.

4.

STYLOWO
i ciepło

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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2999
ROYALLIFE
Modna torba 
na zakupy
Sztuka
obszerna komora główna; z kieszenią 
zamykaną na zamek błyskawiczny 
i małą kieszonką; z praktycznym 
karabińczykiem do mocowania 
pęku kluczy; dwa stabilne uchwyty 
do noszenia z aluminium w miękkim 
obszyciu; dodatkowa kieszeń siatkowa 
na boku; do wyboru różne rodzaje

UCHWYT 
TELESKOPOWY

POJEMNOŚĆ: 
OK. 28 L BOCZNA KIESZEŃ 

Z SIATKI

KOMORA GŁÓWNA 
Z PRZEGRODAMI

4999
WALKX
Buty dziewczęce ze 
światełkami
Para
syntetyczny materiał wierzchni 
w połączeniu z tkaniną; 
wielokolorowe światła migające 
w obrębie cholewki; tekstylna 
wyściółka, wkładka pokryta 
tkaniną; elastyczna podeszwa 
z TPR; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999
Parasol 
automatyczny 
Sztuka
materiał pokrycia: 
100% poliester; stabilny 
stelaż; system ochrony 
przed wiatrem; średnica: 
105 cm; do wyboru różne 
rodzaje

ROYALLIFE
Torba podróżna na kółkach
Sztuka
do wyboru:
• torba o pojemności 110 l 

(wymiary: ok. 77 × 40 × 33,5 cm)
• torba o pojemności 102 l 

(wymiary: ok. 80 × 39 × 32 cm)
129

Parasol 
zmieniający 
kolor
Sztuka
zmienia kolory 
po kontakcie z wodą; 
materiał pokrycia: 
100% poliester; 
bezpieczny mechanizm 
otwierania/zamykania; 
bezpieczny mechanizm 
otwierania/zamykania; 
bezpieczny mechanizm 

średnica: ok. 95 cm

HIT

2999

Parasol 

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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1999 HOME CREATION
Poduszka podróżna
Sztuka
strona wierzchnia: 100% poliester, spód: 
93% poliester, 7% elastan z wypełnieniem 
z kulek polistyrenowych; jednym ruchem ręki 
można zmienić rogala w poduszkę pod głowę; 
wymiary: poduszka: ok. 32 × 24 cm, rogal: 
ok. 32 × 32 cm; do wyboru różne rodzaje

4999 HOME CREATION KITCHEN
Zestaw śniadaniowy
12-elementowy
szkło opalizujące; w zestawie:
• 4 talerze płaskie
• 4 talerze deserowe
• 4 miseczki

899
HOME CREATION KITCHEN
Szklanki
Zestaw 4 szt.
pojemność: 300 ml; do wyboru różne rodzaje

3999
HOME CREATION KITCHEN
Sztućce
Zestaw 16-elementowy
dla 4 osób; z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej; przystosowane do mycia 
w zmywarce

WYPRODUKOWANO 
WE FRANCJI

MOŻNA MYĆ 
W ZMYWARCE

  18.HCN.61346 HOHENSTEIN HTTI   18.HCN.61346 HOHENSTEIN HTTI  

4599

NOVITESSE
Prześcieradło frotté z gumką
Sztuka
78% bawełna, 22% poliester; 
wymiary: ok. 140–160 × 200 cm;
do wyboru różne rodzaje

3399

M1VLXD279 HOHENSTEIN HTTI60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

wymiary: ok. 90 × 190–100 × 200 cm

wymiary: ok. 140–160 × 200 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. 9
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MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
150 KG

7999
WORKZONE
Drabina składana 2-stopniowa
Sztuka
wytrzymała stalowa konstrukcja; szerokie antypoślizgowe 
stopnie zapewniają idealną stabilność i bezpieczeństwo 

2999
WORKZONE
Wkrętaki bardzo długie
Zestaw 6 szt.
sięgną wszędzie; długość grotu aż 325 mm

KOŃCÓWKI 
MAGNETYCZNE

WSZYSTKO DLA ZŁOTEJ RĄCZKI

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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2999
WORKZONE
Zestaw narzędzi precyzyjnych
Zestaw 36 lub 38 elementów
zestaw narzędzi idealnych do elektroniki oraz innych prac wymagających 
precyzji; do wyboru dwa zestawy

9999
WORKZONE
Składany wózek 
transportowy
Sztuka
metalowy, rozkładany teleskopowo, 
z automatycznie składanymi 
kółkami o dużej średnicy, idealny 
do bagażnika oraz prac wokół domu

999
WORKZONE
Silikonowa taśma 
uszczelniająca
Sztuka
estetyczne uszczelnienie połączeń zabezpieczające 
przed płynami i pyłem; wymiary: 22 mm × 3,35 m

DO 90 KG

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. 11
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-30%

165
239

KING’S CROWN
Przecier pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,30)
z rozdrobnionych pomidorów

2999

Bluza dziecięca 
Sztuka 
80% bawełna,12% wiskoza, 
8% poliester lub 60% bawełna, 
40% poliester; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

-37%

299
479

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
klasa I

2999
HOME CREATION
Poduszka 
dekoracyjna
Sztuka
poszewka: strona 
wierzchnia: 
86% bawełna, 
14% poliester; strona 
spodnia: 100% bawełna; 
wypełnienie: 
100% poliester 
z recyklingu; wymiary: 
45 × 45 cm; do wyboru 
różne rodzaje

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  

37/2021 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 18.09OD CZWARTKU 16.09

OD PONIEDZIAŁKU 13.09 OD ŚRODY 15.09

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



