
OD ŚRODY 21.07 OD SOBOTY 24.07

OD SOBOTY 24.07 do wyczerpania zapasów

NA ODZIEŻ ORAZ ARTYKUŁY DLA DOMU I OGRODU*

*  Akcja dotyczy wybranych artykułów. 
Ze względu na obniżkę dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. 

Raz ALDI, zawsze ALDI

ALE!
CENA

750 W

AMBIANO
Opiekacz 
do kanapek
Sztuka

HIT

4999 UP2FASHION
Sukienka damska na lato
Sztuka

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

HIT

3499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



UP2FASHION
Top damski 
na ramiączkach 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–L

1999

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

WALKX
Klapki damskie/męskie
Para
niezwykle lekkie, wykonane z Phylonu; 
elastyczna podeszwa; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze1499

STRAIGHT UP
Spodnie męskie chino
Para
98% bawełna, 2% elastan; fason 
swobodnie leżący na sylwetce; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

STRAIGHT UP
Koszulka polo męska
Sztuka 
100% bawełna; fason dopasowany 
do sylwetki; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

2499

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ENRICO MORI
Slipy męskie 
z bawełny BIO
Opak. 7 par
100% bawełna BIO; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: M–XXL

3999

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

4499

100% BAWEŁNA

7PAK

O

RGANIC 100

content standar
d

Certifi ed by CU 849214

PROGNOZA
wygody

PERSIL
Kapsułki 
do prania Discs
Opak. 28 szt.
(1 szt. = 0,89)
do wyboru różne rodzaje

SILAN SUPRÊME
Płyn do płukania tkanin
Butelka 1,2 l
(1 l = 8,33)
do wyboru różne rodzaje

1.

1.

2.

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. 2
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DUNLOP
Licznik rowerowy
Sztuka
14 funkcji, w tym pomiar 3 poziomów 
prędkości: aktualnej, średniej i maksymalnej; 
automatyczne wyłączanie; pokonany 
dystans mierzony w kilometrach lub milach; 
mocowanie na kierownicy roweru; 
wymiary: 50 × 50 × 45 mm

2799
LIGHTZONE
Wąż świetlny LED
Sztuka
nastrojowe oświetlenie ogrodu, tarasu, balkonu lub domu; 
zasilanie solarne lub sieciowe; 7,5 m węża świetlnego + 5 m 
przewodu zasilającego; odporny na warunki atmosferyczne 
(IP44); 100 LED; 8 trybów oświetlenia do wyboru: 
wielokolorowy (RGB) światło ciepłe białe

3499

CRANE
Basen składany 
dla dzieci
Sztuka
nie wymaga pompowania, wystarczy 
ustawić i napełnić wodą; średnica: 120 lub 
86 cm; do wyboru dwa rodzaje 

3999

WAKACJE
od upału

LIVING ART
Koszyk 
z trawy morskiej 
Sztuka
do przechowywania przedmiotów oraz jako 
dekoracja; wymiary: 33 × 39, 39 × 27 lub 30 × 35 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3499

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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HOME CREATION
Szklanki do wina
Zestaw 4 szt.
(1 szt. = 7,50)
do wyboru:
• szklanki do wina białego lub różowego, poj. 350 ml
• szklanki do wina czerwonego lub napojów, 

poj. 490 ml

2999

JOIE
Forma 
na kostki lodu
Sztuka/
Zestaw 2 szt.
do wyboru różne rodzaje

1499

HOME CREATION
Podkładka 
foliowa 
do szuflady
Sztuka
wymiary: 50 × 150 cm; 
z możliwością przycięcia; 
antypoślizgowa; 
przystosowana do mycia 
w zmywarce

1499

750 W750 W

AMBIANO
Opiekacz 
do kanapek
Sztuka
automatyczna regulacja 
temperatury; z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu; 
lampki kontrolne trybu 
pracy; zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

HIT

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. 4
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   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

PRZEPUSZCZA 
POWIETRZE

100% BAWEŁNA

NIE WYMAGA 
PRASOWANIA

ACTIVE TOUCH
Szorty męskie 
kąpielowe
Para
100% poliamid lub 100% poliester; 
z gumką i dodatkowym sznurkiem 
w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XXL 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Zestaw niemowlęcy 
prezentowy 
z bawełny BIO
Zestaw
100% bawełna BIO; w skład zestawu wchodzi: 
czapka, chustka, pieluszka, body oraz spodnie 
niemowlęce; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 50/56–62/68

3499

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

UP2FASHION
Sukienka 
damska na lato
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™

EcoVero™); ze sznurkiem 
podkreślającym talię; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1.

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

W PUDEŁKU 
PREZENTOWYM

HIT

3499

1.

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Koszula męska z krótkim 
rękawem, Cool & Fresh
Sztuka
100% bawełna; kołnierzyk z wkładkami Wendler 
zapewniającymi sztywność; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 40–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

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.5
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UP2FASHION
Top damski 
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL 

1799
2.

2.

UP2FASHION
Bermudy/
Szorty damskie
Para
97% bawełna, 3% elastan 
(Lycra®); do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499

  2020OK1708 AITEX  2020OK1708 AITEX  

QUIGG
Spieniacz do mleka
Sztuka 
z funkcją podgrzewania mleka; 
obudowa ze stali nierdzewnej; 
powłoka ILAG zapobiegająca 
przywieraniu; automatyczne 
wyłączanie; lampka kontrolna 
trybu pracy9999

LIGHTZONE
Latarnia LED 
ze stacją ładowania
Sztuka
tworzy przytulną atmosferę w ogrodzie, 
przy grillu, pod namiotem lub w domu; 
do ok. 6 godzin ciągłego świecenia; proste ładowanie przez postawienie na stacji ładującej; 
dekoracyjne ciepłe białe światło, światło wielokolorowe (zmienne) lub o wybranej barwie – 
prosta obsługa jednym przyciskiem; klasa odporności IP44

4999

ROYAL LIFE
Koszyk składany
Sztuka
łatwe składanie i rozkładanie; z komorą na suwak i smyczą 
na klucze; rama i uchwyt wykonane z lekkiego aluminium; wymiary: 
ok. 45 × 28 × 21 cm; pojemność: ok. 17 l; do wyboru różne rodzaje

3499

Z ŻETONEM DO WÓZKA 
SKLEPOWEGOBARDZO LEKKI

3.

3.

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Koszula męska z krótkim 
rękawem, Cool & Fresh
Sztuka
100% bawełna; kołnierzyk z wkładkami Wendler 
zapewniającymi sztywność; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 40–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

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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NOVITESSE
Pościel 
z bawełny Renforce
Komplet
100% bawełna; wymiary: 
poszwa 200 × 220 cm oraz 
2 poszewki 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

7999

NOVITESSE
Prześcieradło 
z gumką z elastanem
Sztuka
94% bawełna, 6% elastan; 
wymiary: 180–200 cm × 200–220 cm; 
do wyboru różne rodzaje

5999

NOVITESSE
Poszewki 
na poduszki
Opak. 2 szt.
100% bawełna; 
wymiary: 40 × 80 cm; 
do wyboru różne 
rodzaje

1999

   MISM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI   MISM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

M1YLCPWH9 HOHENSTEIN HTTIM1YLCPWH9 HOHENSTEIN HTTI

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

2.

2.

1.

1.

KRONTALER
Budzik radiowy
Sztuka
• automatyczne ustawianie 

i zmiana czasu
• wskazanie daty i dnia tygodnia
• alarm z funkcją drzemki
• możliwość ustalenia 2 czasów 

alarmu (w tygodniu i w weekendy)
• wskaźnik temperatury 

w stopniach Celsjusza/Fahrenheita
• automatyczne podświetlenie 

wyświetlacza w trybie dziennym 
i nocnym

• do wyboru różne rodzaje

3499

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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NOVITESSE
Poduszka 
profilowana pod kark
Sztuka
wymiary: 74 × 34 cm; poszewka: 
strona letnia: 59% poliester, 
41% polietylen, strona zimowa: 
100% poliester; z dwoma stopniami 
twardości; termoaktywna poszewka 
z efektem chłodzenia 

7999
NOVITESSE
Poduszka 
z wypustkami/
z żelem wodnym
Sztuka
tkanina: 100% poliester, wkład: 
poliuretan; wysokość: 11 cm; poszewka 
z zamkiem błyskawicznym; wymiary: 
34 × 78 cm; do wyboru dwa rodzaje

9999

45175OeTI

   94904 HOHENSTEIN HTTI   94904 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Poduszki na krzesło
Opak. 2 szt.
poszewka: 100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester 
(z poliuretanem); wymiary: 
40 × 40 × 4 cm lub o średnicy 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3599

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

NOVITESSE
Poduszka pikowana
Sztuka
powłoka zewnętrzna i wypełnienie: 
100% poliester; wymiary: 70 × 80 cm; 
przeznaczona dla osób uczulonych 
na kurz domowy; łatwa w pielęgnacji

3999

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

119
NOVITESSE
Kołdra 
4 pory roku 
Zestaw
100% poliester, wypełnienie: 
100% poliester; 2 kołdry 
o różnej grubości mogą 
być stosowane osobno 
lub połączone ze sobą 
zatrzaskami; wymiary: 
200 × 220 cm

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

3.

4.

3.

4.

SYPIALNIA
jak ze snu!

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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KRAFT 
Teczka A4 z gumką 
Sztuka
sztywna nowoczesna okładka w ekologicznym stylu 

399

STYLEX
Pióro kulkowe
Opak. 4 szt.
(1 szt. = 1,75)
duża wydajność pisania; końcówka 
ze stali nierdzewnej; zintegrowany 
wziernik do sprawdzania poziomu 
tuszu; do wyboru różne kolory 

699

BIC 
Długopisy Cristal Original
Zestaw 10 szt.
(1 szt. = 1,00)
legendarna jakość i prostota oryginalnych długopisów BIC

999
KRAFT
Blok notatnik A4, 80 kartek 
Sztuka
blok do pisania; w kratkę; z okładką w ekologicznym stylu

999

KRAFT
Zeszyt A5
Sztuka 
do 10 różnych przedmiotów, w kratkę i linie; do wyboru: 
zeszyt 60 kartek lub zeszyt tematyczny 58 kartek 

249

KRAFT
Zeszyt tematyczny A5, 58 kartek
Sztuka
zeszyty z wycinaną okładką w stylu Kraft; 58 kartek; 
do wyboru: w kratkę lub linie, do 10 przedmiotów

299

EXPERTIZ
Marker 
permanentny
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,17)
z końcówką okrągłą lub ściętą; innowacyjny system atramentowy cap-off zapobiega 
wysychaniu końcówki; o delikatnym zapachu; szybkoschnący; odporny na działanie 
światła, ścieranie i działanie wody; do wyboru różne zestawy kolorów 

699

SZKOLNA WYPRAWKA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

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

OD SOBOTY 24.07



EXPERTIZ
Obwoluty/Koszulki 
na dokumenty A4
Opak. 50/20/10 szt.
(1 szt. = 0,12/0,30/0,60)
wzmocniony brzeg z perforacją; format A4; z 11 dziurkami 
do wpięcia; do wyboru różne kolory i rodzaje

599

EXPERTIZ
Segregator A4, 5/8 cm
Sztuka
na kartki formatu A4; szerokość grzbietu: 
ok. 5 lub 8 cm; na grzbiecie kieszonka z etykietą; 
ze wzmocnionymi krawędziami i otworem 
grzbietowym do chwytania; do wyboru różne kolory

699

EXPERTIZ
Kostka biurowa 
w pudełku
Sztuka
ok. 800 karteczek w plastikowym opakowaniu; 
wysokiej jakości papier biały i kolorowy; 
wymiary: ok. 9,5 × 9,5 × 9,5 cm; do wyboru 
różne zestawy kolorów 

799

1.

2.

QUIGG
Folia do laminowania
Opak. 40/120 szt.
(1 szt. = 0,32/0,11)
wodoodporna; do wyboru:
• w formacie A4 (40 arkuszy)
• w formacie fotograficznym 108 × 157 mm 

(80 arkuszy) i w formacie A5 (40 arkuszy)
1299

QUIGG
Laminator A4
Zestaw
do zdjęć i dokumentów w formacie A4 
i mniejszym; szybki czas nagrzewania: 
ok. 1,5–2 min; z zestawem startowym 
folii laminacyjnych

6999
1. 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. 10
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-50%

6400
129 

QUIGG
Wentylator 
w stylu retro
Sztuka
3 poziomy prędkości; 
do wyboru różne rodzaje

-60%

2500
6499

PROSPERPLAST
Kosze 
do segregacji śmieci
Zestaw 3 szt.
(1 szt. = 8,33)
pojemność: 3 × 20 l; możliwość ustawienia 
jeden na drugim; do wyboru różne rodzaje

-80%

699
3499

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

-70%

1000
3499

HOME CREATION
Dozownik 
do napojów
Sztuka
szklany; pojemność: 5,5 l; 
do wyboru różne rodzaje

REGULOWANY 
KĄT NACHYLENIA 

(MAKS. 90°)

ŚREDNICA 
WENTYLATORA: 

30 CM

Z KIESZENIAMI 
ZAPINANYMI 
NA SUWAK

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

OD SOBOTY 24.07
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

29/2021 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

W OBNIŻONYCH CENACH ZNAJDZIESZ: ODZIEŻ DAMSKĄ, MĘSKĄ I DZIECIĘCĄ, OBUWIE, 
ARTYKUŁY OGRODOWE I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ, MAŁE AGD I WIELE INNYCH!*

80%-do

OBNIŻKA!
ALE 



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem
ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI 
– pośpiesz się z zakupem

CRANE
Bramka do piłki nożnej  
ze ścianką treningową
Zestaw

HIT 

179

6999
INTEX
Brodzik nadmuchiwany 
dla dzieci
Sztuka

Basen  
nadmuchiwany
Sztuka 7499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

6499 KOSMICZNY WYKOP
Gra planszowa
Zestaw2499 KOSMICZNY WYKOP

Puzzle
Zestaw

CRANE
Ślizgawka 
wodna 
Sztuka

4499

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

7999
ROYAL LIFE
Dziecięca walizka 
z plecakiem
Zestaw

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

4999 3499 ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet

UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para

  11-41536 Shirley    95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

O

RGANIC 100

content standar
d

Made with Organically 
Grown Cotton 

Certified by CU 
817648

Organically Grown 
Cotton Certified 
by CU1000197

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

Z ZAMKIEM 
BŁYSKAWICZNYM

DO WYBORU 
DWA RODZAJE

WALKX
Sandały  
damskie/męskie 
trekkingowe
Para5999

6999 Komplet 
pościeli  
Robert 
Lewandowski
Komplet

  11-26090 Shirley

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

100% BAWEŁNA

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupemZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

ZINTEGROWANE 
GNIAZDKO 

ELEKTRYCZNE 
Z PRZEWODEM 
ZASILAJĄCYM

UCHWYT  
NA PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY

HOME CREATION
Deska do prasowania
Sztuka

139

3999 Zazdrostki 
kuchenne
Komplet

  IW 00201

Z POLSKI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem
XBLITZ
Uchwyt 
samochodowy  
z ładowaniem 
indukcyjnym G650
Zestaw

9499

WORKZONE
Bity 
z grzechotką 
Zestaw

3999

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

MOBICOOL
Elektryczna 
lodówka 
turystyczna
Sztuka

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA CIEPŁA

FUNKCJA 
CHŁODZENIA

KOMPAKTOWA

219

5999
QUIGG
Pulsoksymetr
Sztuka

Z BLUETOOTH

PODŚWIETLENIE 
LED

ODPORNE  
NA ZACHLAPANIA

FOREVER  
Głośnik Bump Air BS 700
Zestaw

HIT 

8999

GARDENLINE
Konewka 
automatyczna
Sztuka149

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



ZOSTAŁY OSTATNIE SZTUKI – pośpiesz się z zakupem

8499

9999
VILEDA
Suszarka na pranie King
Sztuka

VILEDA
Zestaw do podłóg 
Ultramax
Zestaw

2299
VILEDA
Wkład do mopa 
Ultramax
Sztuka

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.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



