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ALE!
CENA

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI

100% BAWEŁNA

HIT

3999
STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszula męska
Sztuka 3799

UP2FASHION
Bluzka damska 
z lnem
Sztuka

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI



699
SOXO
Skarpety 
na mistrzostwa 
damsko-męskie
Para
80% bawełna, 15% poliamid, 5% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 30/35–40/45

1999
Piłka nożna
Sztuka
rozmiar piłki: 5’’; 
materiał dwuwarstwowy; 
do wyboru różne rodzaje

6499
KOSMICZNY WYKOP
Gra planszowa
Zestaw
gra dla całej rodziny, nawiązująca 
do serialu z serii Kosmiczny 
Wykop z Robertem Lewandowskim 
w roli głównej; rozgrywka dla 
dwóch graczy pozwoli poczuć się 
jak na murawie Spaceball, 
stadionu kosmicznej Federacji 
Piłki Nożnej; w zestawie: karty, 
plansza oraz żetony do gry

2499
KOSMICZNY WYKOP
Puzzle
Zestaw
dla fanów Roberta Lewandowskiego, 
piłki nożnej i nie tylko; do wyboru: 
60, 100, 160 i 200 elementów

Ni� będnik 
kibicakibica

NA EKSPOZYTORZE

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
UP2FASHION
Moda XXL Legginsy 
damskie z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

3499
UP2FASHION
Moda XXL T-shirt 
damski z koronką 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
koronka: 100% poliester lub 
90% poliamid, 10% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

4999
UP2FASHION
Moda XXL 
Sukienka 
damska letnia
Sztuka
100% wiskoza; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton 
Certifi ed by Control Union 

CU809507

damskie z bawełną BIOdamskie z bawełną BIO

Certi� ed by Ecocert Certi� ed by Ecocert 
Greenlife 151742 Greenlife 151742 

4499
WALKX
Półbuty damskie wsuwane
Para
cholewka z połączenia materiału tekstylnego z materiałem syntetycznym, 
tekstylna wyściółka, miękko wyściełana wkładka z funkcją pamięci kształtu stopy, 
lekka podeszwa z Phylonu; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

IDEALNE
na lato

3999 UP2FASHION
Moda XXL Szorty damskie
Para
100% lyocell (Tencel™) lub 100% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™); z wiązaniem w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–52
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

1.

1.

2.

2.

3.

3.

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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4499
WALKX
Półbuty 
męskie 
wsuwane
Para
cholewka z połączenia 
materiału tekstylnego 
z materiałem 
syntetycznym, tekstylna 
wyściółka, miękko 
wyściełana wkładka 
z funkcją pamięci kształtu 
stopy, lekka podeszwa 
z Phylonu; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary męskie: 41–44

4499 STRAIGHT UP
Moda XXL 
Bermudy męskie
Para
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 58–66/68

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

4.

6.

6.

5.

5.

100% BAWEŁNA

100% BAWEŁNA2999 STRAIGHT UP
Moda XXL Koszulka 
polo męska
Sztuka
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

HIT

3999
STRAIGHT UP
Moda XXL Koszula męska
Sztuka
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

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. 4
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CZAS PRACY:
OK. 90 MIN

6999
CURVER
Taboret składany dwustopniowy
Sztuka
maksymalne obciążenie: 150 kg; wymiary: 48,6 × 17,2 × 63,0 cm, 
podest na wysokości 43 cm; trwały i stabilny; wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego; przydatny w pracach domowych lub warsztacie; lekki i poręczny

2599 HOME CREATION
Mata łazienkowa
Sztuka/Zestaw
100% poliester; wodoodporna; 
antypoślizgowa; do wyboru różne rodzaje:
• mata łazienkowa 65 × 100 cm
• zestaw mat łazienkowych: mata 40 × 80 cm 

oraz mata przed WC 48 × 48 cm  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

1499
HOME CREATION
Szczotka do WC
Sztuka/
Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• szczotka ze stojakiem; 

do wyboru różne rodzaje
• szczotka z końcówką 

do czyszczenia 
wewnętrznej krawędzi 
muszli, 2 szt.

TRACER
Kamera 
samochodowa
Sztuka
wyświetlacz LCD 5 cali; 
rozdzielczość maks. 1920–1080 p; 
format plików video AVI; kąt 
nagrywania 170 przód, 120 tył; 
funkcja WDR i HDR; dwie kamery: 
jedna zamontowana w lusterku, 
druga do montażu, np. na klapie 
bagażnika bądź zderzaku

145

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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CZAS PRACY: 
OK. 90 MIN

AKUMULATOROWA 

TELESKOPOWY 
UCHWYT

CZAS 
ŁADOWANIA: 

OK. 4 H

5999
QUIGG
Pulsoksymetr
Sztuka
łatwy i szybki pomiar saturacji (wysycenia 
krwi tlenem) oraz pomiar częstotliwości 
pracy serca; duża dokładność pomiarów; 
lekki i kompaktowy

REGULOWANY 
KĄT NACHYLENIA 

(MAKS. 90°)

ŚREDNICA 
WENTYLATORA: 

30 CM

3 POZIOMY 
PRĘDKOŚCI

8900
QUIGG
Akumulatorowa szczoteczka 
do czyszczenia
Zestaw
z uchwytem teleskopowym; skutecznie usuwa 
zabrudzenia z różnych powierzchni; w zestawie 
4 wymienne końcówki: szczotka okrągła płaska, 
szczotka stożkowa,szczotka okrągła kulista, 
nakładka czyszcząca

QUIGG
Wentylator
w stylu retro
Sztuka
3 poziomy prędkości; 
regulowany kąt nachylenia; 
zapewnia optymalny 
przepływ powietrza; 
do wyboru różne rodzaje

HIT

129

ZINTEGROWANE 
GNIAZDKO 

ELEKTRYCZNE 
Z PRZEWODEM 
ZASILAJĄCYM

UCHWYT 
NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY

HOME CREATION
Deska do prasowania
Sztuka
powierzchnia do prasowania: ok. 120 × 42 cm; pokrowiec: 100% bawełna; 
ze zintegrowanym gniazdkiem elektrycznym; regulacja wysokości deski 
do ok. 100 cm; do wyboru różne rodzaje

139

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
Ręcznik 
plażowy
Sztuka
100% bawełna; idealny 
dla dwóch osób; wymiary: 
140 × 195 cm; do wyboru 
różne rodzaje

4999

  1902029 Centexbel  1902029 Centexbel  

POCZUJ
z�  natury

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

7999
FUN CAMP
Mata samopompująca
Sztuka
wygodna w użytkowaniu; bardzo dobrze 
izoluje od zimna i wilgotnego podłoża; łatwa 
w transporcie i przechowywaniu; z zaworem 
o wysokiej przepuszczalności, co daje lepszy 
efekt samopompowania; wymiary w stanie 
rozłożonym: 188 × 66 × 5 cm; 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.7
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4499
HOME CREATION
Koc piknikowy XXL
Sztuka
z uchwytem do noszenia; 
z długim paskiem na ramię; 
strona wierzchnia: flausz i miękka 
tkanina; izolujący, wodoodporny 
i odporny na zabrudzenia; wymiary: 
200 × 200 cm lub okrągły o średnicy 
175 cm; do wyboru różne rodzaje

   20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI   20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI  

999 HOME CREATION
Wkłady chłodzące 
do lodówek turystycznych
Zestaw
utrzymują temperaturę w lodówkach, 
torbach i pojemnikach turystycznych; 
do wyboru różne rodzaje

MOBICOOL
Elektryczna lodówka 
turystyczna
Sztuka
pojemność: 24 l; funkcja chłodzenia 
do 18°C poniżej temperatury otoczenia 
oraz funkcja podtrzymywania ciepła 
do ok. 55°C; wskaźnik LED trybu pracy; 
dwa rodzaje chłodzenia: ECO lub MAX; 
zasilanie sieciowe lub z gniazdka 
zapalniczki samochodowej; kompaktowa, 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
40 × 30 × 44,5 cm

FUNKCJA 
PODTRZYMYWANIA 

CIEPŁA

FUNKCJA 
CHŁODZENIA

KOMPAKTOWA

219

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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3799
UP2FASHION
Bluzka damska z lnem
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

4499
UP2FASHION
Spodnie 
damskie z lnem 
Para
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

1.

2.

1.

4499 UP2FASHION
Sukienka damska 
z lnem 
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

2999
UP2FASHION
Szorty damskie z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

2.

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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3999
STRAIGHT UP
Koszula męska 
z lnem
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

4499
STRAIGHT UP
Spodnie 
męskie z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

3799 STRAIGHT UP
Koszula z lnem, 
krótki rękaw
Sztuka
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

POSTAW NA
naturalne tkaniny

3999 STRAIGHT UP
Szorty męskie 
z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

3.

3. 4.

4.

1499 Kubek dla taty
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. 10
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1599
POCOPIANO
Legginsy 
dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO; 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®) lub 85% bawełna BIO, 
10% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: 86/92–134/140
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

100% BAWEŁNA

 2PAK

WAKACJE
już za chwilę

1999
POCOPIANO
Top dziewczęcy 
z koronką 
z bawełny BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

  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 certifi ed 

by CU 812624

1.

2.

2499
POCOPIANO
Szorty dziewczęce
Opak. 2 pary
100% wiskoza (Lenzing™ Ecovero™) 
lub 100% lyocell (Tencel™); pas z gumką 
i sznurkiem; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2.

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.11
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WAKACJE
już za chwilę

POCOPIANO
Sukienka dziewczęca 
letnia
Sztuka
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

100% 
BAWEŁNA

2499

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 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. 12
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produkt
chłodzony

4499
STRAIGHT UP
Moda XXL 
Bermudy męskie
Para

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

TRADER JOE’S
Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 5,03)

-30%

629
899

LIGHTZONE
Lampa stojąca 
LED
Sztuka

179

100% BAWEŁNA

ŚWIEŻEJESZ
Szparagi zielone
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)

-41%

999
1699

JASNOŚĆ 
OK. 1000 LM

WYSOKOŚĆ 
OK. 145 CM

BEZSTOPNIOWE 
PRZYCIEMNIANIE

23/2021 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 12.06OD CZWARTKU 10.06

OD PONIEDZIAŁKU 7.06 OD ŚRODY 9.06

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



