
OD SOBOTY 23.10OD ŚRODY 20.10 OD CZWARTKU 21.10

str. 27 str. 32str. 24

-30%

166
239

WAWEL
Cukierki
Cena za 100 g

ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet

39995999
QUIGG
Termometr
Sztuka

-31%

649
949

KRAKUS
Kiełbasa 
krakowska sucha
Opak. 250 g
(100 g = 2,60)

Banany
Cena za kg

-40%

299
499

-31%

549
799

Pomidory 
malinowe
Cena za kg
klasa I

-21%

259
329

Piwo 
Heineken*
Butelka 
0,5 l
(1 l = 5,18)
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Z CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓWDROSED
Podudzia/
Uda z kurczaka
Cena za kg

TYLKO TERAZ

1249

Ręcznik 
kuchenny
Rolka

TYLKO TERAZ

699

NA EKSPOZYTORZE

OD PONIEDZIAŁKU 18.10
DO SOBOTY 23.10



DO-40%OWOCE
I WARZYWA

-31%

549
799

Pomidory 
malinowe
Cena za kg
klasa I

-40%

299
499

Banany
Cena za kg

-37%

499
799

Cytryny
Cena za kg
klasa I

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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-60%

199
499

ŚWIEŻEJESZ
Dynia Hokkaido
Cena za kg

-50%

199
399

ŚWIEŻEJESZ
Dynia
Cena za kg

DYNIOWE
święto!

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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MORLINY
Golonka w stylu 
meksykańskim
Cena za kg 
mięso z golonki wieprzowej 
z kością, bez skóry, gotowe 
do pieczenia

TYLKO TERAZ

1999

TYLKO TERAZ

999
Podgardle 
wędzone
Cena za kg
wieprzowe, wędzone, 
parzone 

TYLKO TERAZ

899
MORLINY
Burger z kurczaka panierowany
Opak. 400 g
(1 kg = 22,48)

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

DROSEDDROSED
Podudzia/
Uda z kurczaka
Cena za kg
z chowu bez antybiotyków

TYLKO TERAZ

1249

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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-31%

649
949

KRAKUS
Kiełbasa 
krakowska 
sucha
Opak. 250 g
(100 g = 2,60)
100 g produktu 
wyprodukowano ze 146 g wyprodukowano ze 146 g 
mięsa wieprzowego

MORLINY
Szynka delikatna
Cena za kg
wieprzowa; w kawałku

TYLKO TERAZ

1990
TARCZYŃSKI
Kabanosy cielęce
Opak. 90 g
(100 g = 4,99)
cielęco-drobiowy; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 162 g mięsa, w tym 91 g 
mięsa cielęcego oraz 71 g mięsa z kurczaka

TYLKO TERAZ

449

DO-32%MIĘSO
I WĘDLINY

-20%

439
549

WĘDLINIARNIA
Kaszanka z wątróbką
Opak. 550 g
(1 kg = 7,98)
wieprzowa, parzona

Podgardle 
wędzone
Cena za kg
wieprzowe, wędzone, 
parzone 

MORLINY
Burger z kurczaka panierowany
Opak. 400 g
(1 kg = 22,48)

TYLKO TERAZ

349
Salami 
z czosnkiem
Opak. 100 g
wieprzowo-wołowe; 
w plastrach

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

WĘDLINIARNIA
Kiełbasa 
toruńska
Cena za kg
wieprzowa, parzona, 
wędzona

-32%

999
1490

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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-33%

499
749

WESOŁY KURNIK
Jaja ściółkowe
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,50)
klasa wagowa: L

WONNEMEYER
Bułki/Croissanty 
do wypieku
Opak. 330/340 g
(1 kg = 15,12/14,68)

TYLKO TERAZ

499

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

279
Obwarzanki 
tradycyjne
Opak. 100 g
na naturalnych składnikach

TYLKO TERAZ

099
Bułka 
z kurkumą
Sztuka 65 g
(100 g = 1,52)
ozdobiona siemieniem 
lnianym i sezamem

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

IDEALNE
do własnych wypieków

NOWA 
MARKA: 
WESOŁY 
KURNIK 

-25%

149
199

Ciastko 
warkocz klonowy
Sztuka 86 g
(100 g = 1,73)
z nadzieniem na bazie syropu z nadzieniem na bazie syropu 
klonowego, udekorowane klonowego, udekorowane 
orzechami pekan

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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RYBY Z ALDI

-20%

199
249

OLMA
Jogurt Pierot
Opak. 175 g
(100 g = 1,14)
do wyboru smaki: 
czekolada-orzech, 
jagoda, kokos-ananas, 
czereśnia, kokos-
-pomarańcza, truskawka

-27%

419
579

OCEAN STEAMER
Tuńczyk w sosie 
własnym
Opak. 185 g
(100 g = 2,79)
w kawałkach; masa netto 
po odsączeniu: 150 g

-24%

799
1059

LA FINESSE
Ser Camembert/
Gouda
Opak. 300 g
(1 kg = 26,63)
do przyrządzania 
w piekarniku lub na patelni

SIERPC
Ser Markiz
Opak. 450 g 
(1 kg = 26,64)

TYLKO TERAZ

1199

DO-29%NABIAŁ
I RYBY

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

* Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. 
Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych 
połowów z certyfi katem MSC.

*

produkt
głęboko 

mrożony

-27%

1449
1999

GOLDEN SEAFOOD
Filet z dzikiego łososia 
pacyficznego
Opak. 250 g
(100 g = 5,80)
bez skóry i ości

OSZCZĘDZASZ
5,50 ZŁ 

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

Ser Złoty Mazur 
Opak. 700 g
(1 kg = 17,13)
ser twardy, dojrzewający, typu holenderskiego, 
o łagodnym, lekko wytrawnym smaku; w kawałku

-29%

1199
1699

MLECZNA RZEKA
Twaróg półtłusty
Opak. 250 g
(100 g = 0,96)
klinek

PROMOCJA

239
279

ALMARE
Krewetki gotowane 
bez ogonków
Opak. 100 g

TYLKO TERAZ

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. 7
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-20%

199
249

DOBRE PLONY
Ryż parboiled
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 4,98)
długoziarnisty; w torebkach

-24%

249
329

SPICHLERZ RUSIECKI
Smalec z mięsem
Słoik 160 g
(100 g = 1,56) 
do wyboru: z mięskiem i skwarkami, 
z boczkiem i cebulką, z mięskiem i jabłkiem

-25%

299
399

KLOSTERGARTEN
Kapusta kiszona
Opak. 520 g
(1 kg = 5,98)
z dodatkiem białego wina; 
łagodna, bez dodatku substancji 
konserwujących; masa netto 
po odsączeniu: 500 g

-25%

299
399

DAWTONA 
Passata Rustica
Butelka 690 g
(1 kg = 4,33)
przetarte pomidory 

TYLKO TERAZ

299
KNORR
Zupa premium
Opak. 49/52/59 g
(100 g = 6,10/5,75/5,07)
do wyboru: zupa dyniowa, krem ze szparagów, 
zupa z kurek

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

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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TYLKO TERAZ

499
DEVALDANO 
Burak/
Seler kiszony
Słoik 490 g
(1 kg = 18,48)
masa netto 
po odsączeniu: 270 g

DAWTONA
Ogórki 
konserwowe 
luksusowe
Słoik 1,9 kg
(1 kg = 7,83)
masa netto po odsączeniu: 1,02 kg

TYLKO TERAZ

799
LYRAKIS FAMILY
Oliwa z oliwek 
z Krety
Butelka 500 ml
(1 l = 33,98)
extra virgin, z oliwek 
Koroneiki

TYLKO TERAZ

1699

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

KNUSPERONE
Kuleczki 
czekoladowe
Opak. 250 g
(100 g = 0,72)
wzbogacone 
w 7 witamin, 
wapń i żelazo

PROMOCJA

179
219

-20%

229
289

GRANDESSA
Dżem 
truskawkowy
Słoik 400 g
(1 kg = 5,73)
o obniżonej zawartości cukru

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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BACK FAMILY
Masa marcepanowa
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
do pieczenia i dekoracji

TYLKO TERAZ

799
BACK FAMILY
Krople czekoladowe/
Kawałki czekolady 
Opak. 100 g 
do pieczenia i dekorowania; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399

BACK FAMILY
Ozdoby do ciast, ciastek, 
lodów i deserów
Opak. 70/125/150/200 g
(100 g = 7,13/3,99/3,33/2,50)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

499
BACK FAMILY
Dekoracje czekoladowe
Opak. 19/39/45/46 g
(100 g = 36,79/17,92/15,53/15,20)
do dekoracji tortów, ciast, deserów; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

699

BACK FAMILY 
Tłuszcz w sprayu 
do natłuszczania form
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,50)

TYLKO TERAZ

899

BACK FAMILY
Migdały 
mielone
Opak. 100 g 

TYLKO TERAZ

499

BACK FAMILY
Polewa kakaowa 
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
na bazie tłuszczów roślinnych; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399

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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ALE!
ci się upiecze!

BACK FAMILY
Dekoracje do ciast 
i tortów
Opak. 50/55/85 g
(100 g = 13,98/12,71/8,22)
do wyboru: posypki cukrowe 
lub zbożowe

TYLKO TERAZ

699

BACK FAMILY
Skórka 
cytrusowa/
Pistacje
Opak. 25/35 g
(100 g = 27,96/19,97)
do wyboru: tarta skórka 
pomarańczowa, tarta 
skórka cytrynowa, pistacje 
całe, pistacje siekane

TYLKO TERAZ

699

BACK FAMILY
Migdały siekane
Opak. 100 g
blanszowane

TYLKO TERAZ

499

BACK FAMILY
Mieszanka bakaliowa 
siekana
Opak. 60/75 g
(100 g = 8,32/6,65)
orzechy pekan, laskowe, włoskie, ziemne 
oraz żurawina słodzona 

TYLKO TERAZ

499

BACK FAMILY
Skórka 
kandyzowana
Opak. 100 g
do wyboru: cytrynowa 
lub pomarańczowa

TYLKO TERAZ

199

TRADER JOE’S
Orzechy laskowe
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
mielone

TYLKO TERAZ

899

-24%

135
179

DIAMANTDIAMANT
Cukier puder
Opak. 500 g
(1 kg = 2,70)
idealny do wypieku ciast, 
przygotowywania kremów, 
bitej śmietany oraz mas 
serowych i makowych

24%PŁACISZ
MNIEJ O

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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-25%

299
399

MILKA
Czekolada
Opak. 100 g
do wyboru: mleczna, 
truskawkowa, Oreo, caramel 

TYLKO TERAZ

599
CHÂTEAU
Kulki rumowe/
Płatki kokosowe
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
do wyboru: kulki rumowe 
z kakaową posypką 
lub płatki kokosowe 
w czekoladzie 

TYLKO TERAZ

699
SCHOLETTA
Drażetki 
czekoladowe
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
delikatne nadzienie 
czekoladowe; 
w miętowej otoczce 
cukrowej

TYLKO TERAZ

999
ARGO
Lizaki Gum 
Pop Tattoo
Opak. 360 g
(1 kg = 27,75)
o smaku owocowym, 
z gumą do żucia

CHÂTEAU
Wafelek Jumbo
Opak. 150 g
(100 g = 2,99)
do wyboru: orzechowo-
-nugatowy, orzechowy 
lub kokosowy

-25%

449
599

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

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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TYLKO TERAZ

179
KUBUŚ
Sok 100%
Butelka 300 ml
(1 l = 5,97)
do wyboru różne smaki 

DADU
Lody 
Moonlight Black
Opak. 3 × 150 ml
(1 l = 15,53)

TYLKO TERAZ

699

TYLKO TERAZ

199
Misie bezowe
Opak. 50 g
(100 g = 3,98)
wafle z masą cukrowo-białkową 

TYLKO TERAZ

3499
JACOBS
Kawa ziarnista
Opak. 1 kg
do wyboru: Krönung, Crema 
lub Espresso

-22%

1399
1799

LAVAZZA
Qualità OroQualità Oro
Opak. 250 gOpak. 250 g
(100 g = 5,60)
100% arabika; 
do wyboru: 
kawa mielona 
lub ziarnista

produkt
głęboko 

mrożony

22%PŁACISZ
MNIEJ O

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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TYLKO TERAZ

299
Muffin Halloween
Sztuka 115 g
(100 g = 2,60)
czekoladowy, z nadzieniem 
pomarańczowym z czekoladą, 
ozdobiony pomarańczową polewą

Tydzień
Halloween

Tydzień

TYLKO TERAZ

2

Halloween
Donut Halloween
Sztuka 73 g
(100 g = 2,73)
z nadzieniem pomarańczowym 
i porzeczkowym, ozdobiony 
polewą i płatkami czekolady

TYLKO TERAZ

199

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
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TYLKO TERAZ

1199
HARIBO
Żelki Sweet & Sour Ghosts
Opak. 450 g
(1 kg = 26,64)
żelki owocowe 

TYLKO TERAZ

799
TROLLI
Żelki Glotzer
Opak. 150 g 
(100 g = 5,33)
wypełnione owocowym sokiem

TYLKO TERAZ

1599
TROLLI
Żelki 
Halloween
Opak. 450 g
(1 kg = 35,53)
o smaku owocowym, 
w różnych kształtach 

TYLKO TERAZ

1699
HARIBO 
Żelki Halloween
Opak. 500 g
(1 kg = 33,98)
żelki owocowe 

TYLKO TERAZ

289
STORCK
Nimm2 Śmiejżelki
Opak. 90 g
(100 g = 3,21)
do wyboru różne rodzaje

(1 kg = 35,53)
o smaku owocowym, 
w różnych kształtach 

NA EKSPOZYTORZE

-30%

166
239

WAWEL
Cukierki
Cena za 100 g
do wyboru: Mieszanka 
Krakowska, Trufle, Michałki

30%PŁACISZ
MNIEJ O

TYLKO TERAZ

1199
SWEET LAND
Żelki Halloween
Opak. 480 g
(1 kg = 24,98)
owocowe; w opakowaniu 
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. 15
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TYLKO TERAZ

499
IGLOTEX
Zupa krem 
z żółtych 
warzyw 
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

799
KNUSPERONE
Halloween 
chrupiące musli
Opak. 375/450 g
(1 kg = 21,31/17,76)
do wyboru: nietoperze z księżycami lub nietoperze z wafelkami

TYLKO TERAZ

1499
KRUKAM
Pasta z pestek dyni
Słoik 300 g
(1 kg = 49,97)
100% prażonych pestek dyni

PRZEPIS

1. Boczek pokrój w kostkę, a cebulę 
drobno posiekaj. Pomidorki przekrój 
na połówki.

2. Cebulę i boczek podsmaż na oliwie 
na patelni, aż się zarumienią. Następnie 
dodaj pomidorki i dopraw do smaku. 
Całość duś przez kolejne 5 minut.

3. W międzyczasie ugotuj makaron, 
zgodnie z czasem wskazanym 
na opakowaniu.

4. Ugotowany makaron dorzuć na patelnię 
i całość dobrze wymieszaj. Gotowe! 
Halloweenowy makaron podaj na talerzach 
i posyp startym parmezanem. Całość 
udekoruj listkami bazylii. Smacznego!

Makaron pyszny, 
że aż straaach!

SKŁADNIKI
• 60 g boczku
• 180 g makaronu Halloween
• 150 g pomidorków cherry
• ćwiartka cebuli
• parmezan
• oliwa
• bazylia
• przyprawy: 

sól, pieprz, 
mielona papryka ostra

TYLKO TERAZ

Tydzień
Halloween

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.16
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TYLKO TERAZ

389
LUBELLA
Makaron 
Halloween
Opak. 400 g
(1 kg = 9,73)
z dynią i marchewką

TYLKO TERAZ

439
SAD SANDOMIERSKI
Sok 
jabłkowo-dyniowy
Butelka 0,75 l
(1 l = 5,85)
tłoczony, naturalnie mętny

PRZEPIS

1. Boczek pokrój w kostkę, a cebulę 
drobno posiekaj. Pomidorki przekrój 
na połówki.

2. Cebulę i boczek podsmaż na oliwie 
na patelni, aż się zarumienią. Następnie 
dodaj pomidorki i dopraw do smaku. 
Całość duś przez kolejne 5 minut.

3. W międzyczasie ugotuj makaron, 
zgodnie z czasem wskazanym 
na opakowaniu.

4. Ugotowany makaron dorzuć na patelnię 
i całość dobrze wymieszaj. Gotowe! 
Halloweenowy makaron podaj na talerzach 
i posyp startym parmezanem. Całość 
udekoruj listkami bazylii. Smacznego!

TYLKO TERAZ

549
LUBELLA
Choco Spiders
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
płatki śniadaniowe

ŁOWICZ 
Dżem 100% 
extra gładki
Słoik 235 g
(100 g = 2,12)
z acerolą; do wyboru: truskawkowy, 
brzoskwiniowy lub wiśniowy

TYLKO TERAZ

499
TYLKO TERAZ

699
DECO MORRENO
Chocolatta
Opak. 10 × 25 g
(100 g = 2,80)
czekolada do picia; w saszetkach; 
do wyboru: hot classico, hot milky 
lub hot dark produkt

chłodzony

TYLKO TERAZ

499
Zapiekanka 
z dyniąz dynią
Opak. 315 gOpak. 315 g
(1 kg = 15,84)(1 kg = 15,84)

TYLKO TERAZ

269
BRAMBŮRKY
Oryginalne 
czeskie chipsy
Opak. 100 g 
do wyboru: 
solone, bekonowe, 
musztardowe 
lub czosnkowe

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. 17
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DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

299
379

Piwo Staropramen*
Puszka 0,5 l
(1 l = 5,98)
warzone z dwóch rodzajów 
słodu oraz z użyciem pięciu 
odmian chmielu
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5,0% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

549
Piwo Guinness 
Draught*
Puszka 0,44 l
(1 l = 12,48)
ciemne, typu stout
kraj pochodzenia: Irlandia
alk. 4,2% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

-21%

379
485

LAY’S
Chipsy
Opak. 165/180 gOpak. 165/180 gOpak. 165/180 g
(100 g = 2,30/2,11)
do wyboru: fromage, 
solone, zielona cebulka 
lub papryka

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 

JEST PRZESTĘPSTWEM

Łomża Miodowe Korzenne to prawdziwy lager 
z dodatkiem naturalnego miodu kwiatowego, 
pomarańczy, cynamonu oraz kardamonu. 
Świetnie smakuje zarówno na zimno, 
pomarańczy, cynamonu oraz kardamonu. 
Świetnie smakuje zarówno na zimno, 
pomarańczy, cynamonu oraz kardamonu. 

jak i po podgrzaniu! 
TYLKO TERAZ

349
Piwo Łomża 
miodowe korzenne*
Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98) 
piwo typu lager 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 5,7% obj. 
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Raciborskie 
dyniowe*
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
jasne 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6,5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach 

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Tydzień
Halloween

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.18
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STREFA MALUSZKA

-22%

1199
1549

TAFT
Lakier do włosów
Opak. 300 ml
(1 l = 39,97)
do wyboru różne rodzaje

-20%

799
999

PALETTE
Farba do włosów
Opak.
do wyboru różne kolory

-25%

1799
2399

MAMIA
Pieluszki Midi 3/Maxi 4/Junior 5
Opak. 56/50/44 szt.
(1 szt. = 0,32/0,36/0,41)
bardziej chłonne dzięki nowej technologii z kanalikami; anatomiczny kształt zapewnia dziecku 
swobodę ruchów, a falbanki boczne chronią przed przeciekaniem

-23%

319
419

FOLIA
Folia aluminiowa 
z tłoczeniem
Rolka 15 m
mocna i wytrzymała; 
żaroodporna; do pakowania 
i przechowywania

VITALIS
Plastry/
Okłady rozgrzewające
Opak. 4/6 szt.
(1 szt. = 3,75/2,50)
o działaniu przeciwbólowym i relaksującym; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

OSZCZĘDZASZ
6,00 ZŁ 

0,32 ZŁ ZA SZT. 

0,41 ZŁ ZA SZT. 

0,36 ZŁ ZA SZT. 

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. 19

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 18–23.10



TYLKO TERAZ

2299

Ręcznik 
kuchenny
Rolka
2-warstwowy; do wyboru 
różne nadruki

TYLKO TERAZ

699

Chusteczki 
higieniczne 
3-warstwowe
Opak. 10 × 10 szt.
(1 szt. = 0,40)

TYLKO TERAZ

399

E
Kapsułki do prania
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,57)
do tkanin kolorowych

-28%

499
699

PUTZMEISTER
Ściereczka do szkła 
z mikrowłókna
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 2,50)
do czyszczenia bez użycia detergentów; nie pozostawia smug; 
idealna do powierzchni szklanych; wymiary: 40 × 40 cm

TYLKO TERAZ

999
LENOR
Płyn do płukania tkanin 
Opak. 1,8 l
(1 l = 5,55)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999
LENOR
Płyn do płukania tkanin 
Opak. 1,42 l
(1 l = 7,04)
do wyboru różne rodzaje

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.20
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STREFA PUPILA

-20%

479
599

PUTZMEISTER
Spray specjalistyczny 
do czyszczenia
Opak. 750 ml
(1 l = 6,39)
do wyboru: odtłuszczacz z aktywną pianą 
i nanocząsteczkami srebra lub anty-kamień 
skutecznie usuwający osady i chroniący 
przed korozją

-22%

699
899

ALNUTRA
Karma 
półmokra 
dla psa
Opak. 1,5 kg
(1 kg = 4,66)
pełnoporcjowa; 
dla dorosłych psów; 
soczyste kąski z wołowiną

-20%

079
099

TOPIC
Karma mokra dla kota
Opak. 100 g
pełnoporcjowa; dla dorosłych kotów; 
w postaci delikatnego pasztetu 
mięsnego; do wyboru różne rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

DO-22%PŁACISZ
MNIEJ

Ściereczka z mikrofibry XXL
Sztuka
do czyszczenia drewnianych podłóg, płytek, 
paneli podłogowych, schodów, tarasów 
czy karoserii samochodowej

TYLKO TERAZ

699

Ściereczka jak bawełna
Opak. 5 szt.
(1 szt. = 0,80)
do codziennych prac w kuchni, 
przy ścieraniu kurzu, polerowaniu

TYLKO TERAZ

399

Worki na śmieci 35 l 
Rolka 30 szt.
(1 szt. = 0,17)
z recyklingu; z uszami 

TYLKO TERAZ

499

Worki na śmieci 60 l
Rolka 20 szt.
(1 szt. = 0,25)
z recyklingu; z uszami

TYLKO TERAZ

499

Zmywak do naczyń
Opak. 5 szt.
(1 szt. = 0,54)

TYLKO TERAZ

269

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. 21
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-26%

1399
1899

SOKOŁÓW
Tatar premium
Opak. 180 g
(100 g = 3,88)
z udźca wołowego

TYLKO TERAZ

699

DROSED
Filet z kurczaka 
kukurydzianego 
z boczkiem i rozmarynem
Opak. 500 g
(1 kg = 31,98)
do piekarnika

TYLKO TERAZ

1599

KRAKUS
Noga z indyka 
wolno gotowana
Cena za kg
do piekarnika; danie gotowe w 30 minut

TYLKO TERAZ

1699

Jarmuż
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)

TYLKO TERAZ

299

DO-61%PŁACISZ
MNIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka premium
Cena za kg
wieprzowa; świeża, 
najwyższej jakości

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

-40%

1499
2499

Imbir
Cena za kg

-61%

499
1299

Winogrona 
zielone 
bezpestkowe
Cena za kg

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.22
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Amur
Cena za 100 g
świeży filet ze skórą

TYLKO TERAZ

329

Szczupak
Cena za 100 g
filet, bez skóry

TYLKO TERAZ

369

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-21%

259
329

PIĄTNICA
Śmietana 18%
Opak. 400 g
(1 kg = 6,48)

-20%

639
799

WĘDLINIARNIA
Parówki 
wieprzowe
Opak. 700 g
(1 kg = 9,13)
produkt bezglutenowy

Krewetki na raz
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
do wyboru: w sosie koktajlowym 
lub czosnkowym

TYLKO TERAZ

399

MORLINY
Frankfurterki parzone 
Opak. 240 g
(100 g = 2,91)
wieprzowe, wędzone; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 105 g mięsa 
wieprzowego z szynki

TYLKO TERAZ

699

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-25%

449
599

PAMAPOL
Flaczki wołowe 
w rosole 
Słoik 500 g
(1 kg = 8,98)

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. 23



-21%

259
329

Piwo Heineken*
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,18)
o słomkowej barwie, 
wyraźnie chmielowym zapachu 
i wyczuwalnej goryczce
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

-20%

899
1135

TCHIBO
Exclusive
Opak. 250 g
(100 g = 3,60)
kawa mielona; z ziaren robusty 
i arabiki

Kwas 
chlebowy 
Starokijewski
Butelka 1 l
jasny; produkt 
bezalkoholowy
kraj pochodzenia: 
Ukraina

TYLKO TERAZ

399

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo 
Perła Chmielowa*
Puszka 4 × 0,5 l
(1 l = 4,98)
piwo typu pils
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

996
CENA 2,49/SZT. 

PRZY ZAKUPIE 4-PAKU

-33%

399
599

ASIA GREEN GARDEN
Mleczko kokosowe
Puszka 400 ml
(1 l = 9,98)
zawiera ekstrakt z orzecha 
kokosowego (80%)SUN SNACKS

Paluszki
Opak. 250 g
(100 g = 0,64)
słone

-20%

159
199

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.24
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Piwo Heineken*
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,18)
o słomkowej barwie, 
wyraźnie chmielowym zapachu 
i wyczuwalnej goryczce
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne 

w wybranych 
sklepach

1499
GARDENLINE
Mix roślin zielonych
Sztuka
w doniczce ceramicznej; wysokość: 
ok. 14–37 cm; do wyboru różne rodzaje

699
GARDENLINE
Chryzantemy
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne kolory

2999
GARDENLINE
Wrzos
Opak. 6 szt.
zestaw 6 sadzonek 
dwu- i trzykolorowych; 
wysokość: ok. 25 cm

999
GARDENLINE
Kocia trawa
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
wysokość: ok. 25–35 cm

3999
GARDENLINE
Rododendron 
krzew
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
do wyboru różne kolory

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. 25



100% PARAFINA

HOME CREATION
Pojemniki 
do przechowywania 
żywności
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• 1 × pojemnik 2,5 l 
• 2 × pojemnik 1,25 l 
• 2 × pojemnik 1,7 l/800 ml 

1999

LIVING ART
Świeczki urodzinowe
Opak.
do wyboru różne rodzaje

599

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 18.10*

* oferta w wybranych sklepach, 
do wyczerpania zapasów

7999
QUIGG
Oscylacyjna 
szczoteczka do zębów
Sztuka
zasilana akumulatorowo; pięć trybów 
pracy; wizualna kontrola docisku; 
do wyboru różne kolory

CZAS PRACY: 
OK. 90 MIN

WSKAŹNIK 
NAŁADOWANIA

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.26
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QUIGG
Termometr
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje 

OMBIA
Olejek 
eteryczny
Butelka 30 ml
(100 ml = 33,30)
do wyboru: miętowy, 
z drzewa herbacianego, 
lawendowy

999

5999

DO UCHA I CZOŁA

BEZDOTYKOWY

ZE WSKAŹNIKIEM ŚWIETLNYM 
UŁATWIAJĄCYM POMIAR

Z CZUJNIKIEM ODLEGŁOŚCI ORAZ 
OPTYCZNYM POWIADOMIENIEM O GORĄCZCE

TESA
Akcesoria 
montażowe
Opak.
do wyboru różne rodzaje

1199

FERREX
Komplet wierteł
Zestaw
do wyboru: wiertła HSS do metali i tworzyw sztucznych, 
do kamienia lub do drewna

999

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. 27

OD ŚRODY 20.10



   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

2-PAK

UP2FASHION
Sweter damski
Sztuka
50% wiskoza, 30% poliester, 
20% poliamid; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3999

UP2FASHION
Rajstopy damskie 
z dodatkiem wełny
Para
38% poliamid, 35% bawełna, 11% wiskoza, 
7% wełna, 6% poliester, 3% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36/38–44/46

2199
WALKX
Skarpety góralskie damskie/męskie
Opak. 2 pary
80% bawełna, 18% poliamid, 2% elastan (Lycra®) lub 
78% bawełna, 20% poliamid, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TANETT
Rajstopy 
15 DEN
Para
90% poliamid, 
10% elastan (Lycra®)
Rozmiary: M/L/XL

-25%

299
399

14,98
ZA 2-PAK

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

1 PARA
749*

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.28
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  20.HCN.03762 HOHENSTEIN HTTI  20.HCN.03762 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

OCIEPLANA 
WYŚCIÓŁKA

ELASTYCZNA 
WSTAWKA

ZAMEK 
BŁYSKAWICZNY

WALKX
Buty damskie chelsea
Para
cholewka z materiału syntetycznego; wkładka pokryta 
materiałem tekstylnym; wyprofilowana podeszwa 
syntetyczna; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze5999

WALKX
Buty męskie skórzane
Para
cholewka ze skóry nubukowej, tekstylna wyściółka, 
wkładka wykonana z materiału typu EVA pokryta materiałem tekstylnym, 
podeszwa z materiału syntetycznego (TPR); do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–44

6999

UP2FASHION
Płaszcz damski pikowany
Sztuka
100% poliester; wypełnienie: 100% polieter 
z recyklingu; z kapturem lub stójką; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

8499

®®

®®

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. 29

OD ŚRODY 20.10



  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  

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

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

ODCIĄŻA STOPY, 
WIĘZADŁA I STAWY

ŻEL DOPASOWUJĄCY SIĘ 
DO KSZTAŁTU STOPY

WALKX
Wkładki do butów 
sportowe/żelowe 
damskie/męskie
Para
materiał wierzchni: Coolmax®, warstwa spodnia: TPE i TPR; do wszystkich 
standardowych trampek i obuwia rekreacyjnego; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37/38–43/44

1299

ACTIVE TOUCH
Skarpety sportowe 
damskie/męskie
Para
55% poliamid (Tactel®), 
43% poliester (Coolmax®), 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

599

ACTIVE TOUCH
Akcesoria termoaktywne 
do biegania 
damskie/męskie
Sztuka/Para
86% poliester, 14% elastan lub 100% poliester; 
siatka i podszewka: 100% poliester; do wyboru: 
komin, czapka, rękawiczki
Rozmiary: czapka: S/M–L/XL 
rękawiczki: 7–9
komin: rozmiar uniwersalny

1599

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

ACTIVE TOUCH
Koszulka do biegania 
damska/męska
Sztuka
93% poliester, 7% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

ACTIVE TOUCH
Legginsy/Spodnie 
do biegania
Para
86% poliester, 14% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

1.

2.

1.

2.

SZYBKOSCHNĄCY 
MATERIAŁ

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.30
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WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 
Z ALDI
BIO BAWEŁNĘ 

Certyfikat bawełna BIO 
powstał 

dla utworzenia 
i implementacji 

socjalnych 
i ekonomicznych 

standardów. Poprzez stosowanie uznanych międzynarodowych norm zrównoważonego 
rozwoju jako ALDI angażujemy się, wraz z naszymi kontrahentami, 

na rzecz zrównoważonych ulepszeń przy uprawie bawełny.

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

Z PRZYJEMNEGO MATERIAŁU FROTTÉ

  42531 OeTI

POCOPIANO
Piżama dziewczęca 
z bawełną BIO
Komplet
85% bawełna BIO, 13% poliester, 2% wiskoza 
lub 88% bawełna BIO, 12% poliester; do wyboru 
dwa komplety
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

2999

Bluza chłopięca z licencją
Sztuka
95% bawełna, 5% wiskoza lub 60% bawełna, 40% poliester; 
z motywami z bajek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

QUEENTEX
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: L–3XL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

2-PAK

POCOPIANO
Piżama 
chłopięca 
z bawełną BIO
Komplet
85% bawełna BIO, 13% poliester, 2% wiskoza 
lub 88% bawełna BIO, 12% poliester; 
do wyboru dwa komplety
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

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

12,98
ZA 2-PAK

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

1 PARA
649*

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. 31
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Certyfikat bawełna BIO powstał 
dla utworzenia i implementacji 

socjalnych i ekonomicznych 
standardów. 

Poprzez stosowanie uznanych międzynarodowych norm 
zrównoważonego rozwoju jako ALDI angażujemy się, wraz z naszymi 

kontrahentami, na rzecz zrównoważonych ulepszeń przy uprawie bawełny.

WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 

Z ALDI

  BEGO 058424 TESTEX  BEGO 058424 TESTEX  
  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

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

  2019OK0963 AITEX  2019OK0963 AITEX  

STRAIGHT UP
Kurtka męska 
pikowana
Sztuka
materiał wierzchni: 100% poliamid 
lub 70% poliamid, 30% poliester, 
podszewka i wypełnienie: 
100% poliester; do wyboru różne 
rodzaje 
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

ENRICO MORI
Piżama męska 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 
90% bawełna BIO, 10% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

3999

STRAIGHT UP
Sweter męski 
z golfem
Sztuka
80% wiskoza, 20% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

5999

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

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.32
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TIMER 90 MINUT 

2POZIOMOWY

9 POZIOMÓW TEMPERATURY 

 MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

2 KG/WIESZAK

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  

  
Special Articles

12.0.08866 HOHENSTEIN HITTI  12.0.08866 HOHENSTEIN HITTI  

3-PAK

HOME CREATION
Stojak do suszenia ubrań 
na wieszakach
Sztuka 
wymiary: 72 × 62,5 × 164 cm; 2-poziomowa 
konstrukcja z 6 ramionami do wieszania ubrań; 
maksymalne obciążenie: 2 kg

5999

STRAIGHT UP
Koszula 
męska
Sztuka
100% bawełna; 
do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

3999

ADVENTURIDGE
Nerka do biegania z diodą LED
Sztuka
zapinana na zamek błyskawiczny; do przechowywania m.in. telefonu czy kluczy; 
wbudowane paski LED z 3 różnymi trybami świecenia; uniwersalne dopasowanie 
kształtu dzięki regulowanym paskom; kabel USB dla szybkiego ładowania; 
do wyboru różne rodzaje

1999

QUIGG
Pas rozgrzewający 
na plecy
Sztuka
9 poziomów temperatury; timer 90-minutowy; 
indywidualna regulacja dzięki elastycznemu pasowi 
z zapięciem na rzepy (maks. obwód: 137 cm)

7999

WALKX
Półbuty męskie 
Para
cholewka ze skóry w połączeniu 
z materiałem syntetycznym i tekstylnym; 
wyściółka z materiału tekstylnego, wkładka 
wewnętrzna z pianki zapamiętującej kształt stopy; 
wodoszczelna i wiatroszczelna membrana; 
podeszwa profilowana z TPR; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

6999

ENRICO MORI
Bokserki
Opak. 3 pary
95% bawełna, 5% elastan lub 85% bawełna, 10% wiskoza, 
5% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

®®

29,97
ZA 3-PAK

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

1 PARA
999*

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. 33
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ZABEZPIECZ KOMPUTER I ELEKTRONIKĘ

LIVING ART
Minisejf
Sztuka
w formie słownika; do przechowywania np. 
pieniędzy, biżuterii; wymiary: 24 × 15,5 × 5,5 cm

3299

HOME CREATION
Miska
Sztuka
do wyboru:
• kwadratowa o pojemności 10 l
• okrągła o pojemności 9 l

999

PANASONIC
Baterie alkaliczne
Opak. 16 szt.
(1 szt. = 1,25)
do wyboru: AA (LR6) 
lub AAA (LR03) 

1999

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

2699

LIVING ART
Świeca rustykalna
Sztuka
czas palenia: 68–78 h (w zależności od modelu); 
do wyboru różne rodzaje

999
LIGHTZONE
Lampa LED z czujnikiem ruchu
Zestaw 3 szt.
zasilana bateriami (w zestawie) lampa z czujnikiem ruchu; idealna jako lampka nocna, 
przenośna oraz do pomieszczeń bez sieci elektrycznej; stopień ochrony IP 44 zapewnia 
ochronę przed wodą rozpryskową umożliwia instalację na zewnątrz domu; przegub 
kulowy pozwala dokładnie ustawić kierunek świecenia; czujnik zmierzchowy z opcją 
załączenia delikatnego światła również bez wykrycia ruchu

4999

WORKZONE
Listwa zasilająca
Sztuka
przeciwprzepięciowa; 6 gniazd z podwyższoną 
ochroną styków w praktycznym układzie 45°; z filtrem 
przeciwzakłóceniowym; przewód o długości 3 m

5499

100% PARAFINA

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.34
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WORKZONE
Programator czasowy
Sztuka/Zestaw
do automatycznego włączania i wyłączania 
świateł lub urządzeń elektrycznych; do wyboru:
• tygodniowy programator elektroniczny; 

maks. obciążenie: 3600 W
• mechaniczny programator czasowy 

do użytku zewnętrznego; maks. obciążenie: 
3600 W (zestaw 2 szt.)

2999

LIGHTZONE
Żarówka LED 470 lm
Zestaw 3 szt.
(1 szt. = 4,33)
moc: 6 lub 7 W (odpowiednik 40 W); 
żywotność: ok. 15 000 h; 
barwa światła: ciepła biel; 
klasa energetyczna: A+; gwint: E14 lub E27

1299

PHILIPS
Żarówka świeca LED
Zestaw 3 szt.
(1 szt. = 8,33)
światło ciepłe białe; moc: 5,5 W 
(odpowiednik ok. 40 W), 470 lm, gwint E14; 
szacowana trwałość: ok. 15 lat lub 15 tys. godzin

2499

PHILIPS 
Żarówka 
halogenowa LED 
Zestaw 3 szt.
(1 szt. = 8,33)
światło ciepłe białe; moc: 4,7 W (odpowiednik ok. 50 W), 345 lm, 
gwint GU 10; szacowana trwałość: ok. 15 lat lub 15 tys. godzin

2499

QUIGG
Ultradźwiękowy 
nawilżacz powietrza
Sztuka 
regulowana intensywność nawilżania 
powietrza; dotykowy panel obsługowy; 
automatyczne wyłącznie w przypadku 
braku wody; do wyboru dwa rodzaje

129

MISECZKA 
NA OLEJKI 

ZAPACHOWE

WYDAJNOŚĆ 
NAWILŻANIA 
POWIETRZA: 

300 ML/H

FILTR 
KULKOWY 
Z JONAMI 
SREBRA

POJEMNOŚĆ 
ZBIORNIKA NA 

WODĘ: 2,8 L

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. 35
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  12.HBD.03770 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.03770 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Sukienka damska dzianinowa
Sztuka
40% bawełna, 30% wiskoza, 30% poliamid lub 
50% wiskoza, 30% poliester, 20% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4999

QUIGG
Ciśnieniomierz naramienny
Sztuka
duży, czytelny wyświetlacz z kolorowym podświetleniem; 
klasyfikacja wyników pomiaru według wytycznych WHO

7999

Z FUNKCJĄ MOWY

BARDZO DUŻY 
MANKIET: 2242 CM

PAMIĘĆ POMIARÓW 
DLA 2 UŻYTKOWNIKÓW

WSKAŹNIK ARYTMII

ETUI DO 
PRZECHOWYWANIA

-33%

499
749

WESOŁY KURNIK
Jaja ściółkowe
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,50)
klasa wagowa: L

NOWA MARKA: 
WESOŁY KURNIK 

-61%

499
1299

Winogrona 
zielone bezpestkowe
Cena za kg

OD SOBOTY 23.10OD CZWARTKU 21.10

OD PONIEDZIAŁKU 18.10 OD ŚRODY 20.10

NIE PRZEGAP OKAZJI

42/2021

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



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

