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Raz ALDI, zawsze ALDI

149

EXPERTIZ
Piórnik szkolny  
z wyposażeniem, 
30 elementów
Zestaw

HIT

2499

ALE!
CENA

SZKOLNA WYPRAWKA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TOP 2000
Zeszyt A5
Sztuka 
60 kartek; kratka

QUIGG
Bezprzewodowy 
odkurzacz 2 w 1
Zestaw 

HIT

249

2 POZIOMY MOCY

SKŁADANY 
UCHWYT

ZBIORNIK  
NA KURZ 0,5 L

OBROTOWA 
SZCZOTKA 

Z OŚWIETLENIEM 
LED

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



EXPERTIZEXPERTIZ
Piórnik szkolny
z wyposażeniem, 
30 elementów
Zestaw
zawartość zestawu: 
8 flamastrów, 8 kredek, 
ołówek, gumka do wycierania, 
korektor do atramentu, 
temperówka metalowa, 2 naboje, 
klej w sztyfcie, pióro kulkowe, 
marker do zakreślania tekstu, 
miejsce na pióro, ekierka, linijka, 
plan lekcji; do wyboru różne 
wzory i kolory piórnika

HIT

2499

EXPERTIZ
Piórnik szkolny 
z wyposażeniem, 
30 elementów

EXPERTIZ
Zszywacz
Sztuka
zszywa jednocześnie do 25 kartek; 
w zestawie 100 zszywek; 
do wyboru różne kolory

899 EXPERTIZ
Zszywki/
Rozszywacz 
ze zszywkami
Zestaw
do wyboru:
• 2 opakowania ocynkowanych 

zszywek po 1000 sztuk 
i 1 rozszywacz w różnych 
kolorach

• 3 opakowania ocynkowanych 
zszywek po 1000 sztuk

399

EXPERTIZ
Naklejki
Zestaw 
do wyboru: 
do dekoracji, 
naklejki szkolne 
lub do opisywania

399

EXPERTIZ
Zestaw 
długopisów 
automatycznych
Opak. 3/5 szt. 
(1 szt. = 2,66/1,60)
niebieski wkład; 
z tuszem dokumentalnym; 
do wyboru: aluminiowy 
lub plastikowy korpus

799

EXPERTIZ
Kredki Jumbo 
Opak. 12 szt. 
trójkątny przekrój 
umożliwiający prawidłowy 
uchwyt; twardy rysik; 
żywe kolory

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.2

OD ŚRODY 14.07



OXFORD
Blok rysunkowy/techniczny
Sztuka
format A4

249

TOP 2000
Zeszyt A5
Sztuka 
60 kartek; kratka

149

EXPERTIZ
Notes spiralny A4
Sztuka 
w kratkę; 100 kartek

599

Zeszyt A5
Sztuka 
32 kartki; kratka

069

Zeszyt A5
Sztuka 
16 kartek; kratka

039
Zeszyt A5
Sztuka
16 kartek; kolorowe linie

049

Brulion A5
Sztuka 
96 kartek; kratka

349

EXPERTIZ
Kołonotatnik w kratkę
Sztuka/Zestaw 
100 kartek; do wyboru różne rodzaje:
• format A4 – 1 szt.
• format A5 – 2 szt.
• format A6 – 3 szt. 

599

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. 3
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EXPERTIZ
Planer 
tygodniowy 
Zestaw 
• duży blok (52 arkusze)
• mały blok (52 arkusze)
• 3 małe notesy samoprzylepne (40 arkuszy)

999

Zeszyt papierów 
kolorowych
Sztuka 
samoprzylepny; format A4

299

TOP 2000
Blok rysunkowy
Sztuka 
10 kolorowych kartek; format A4

169

EXPERTIZ
Magnetyczna 
folia tablicowa
Zestaw 
wymiary: ok. 50 × 35 cm; 2 samoprzylepne 
magnetyczne folie tablicowe; utrzymuje się 
na gładkich powierzchniach, takich jak ściana, 
drzwi; można po niej pisać kredą; w zestawie 
8 magnetycznych naklejek oraz 4 kredy

1999

TOP 2000
Blok techniczny
Sztuka 
10 kolorowych kartek; format A4

249

EXPERTIZ
Karteczki 
samoprzylepne/
Kostka biurowa
Opak. 
łatwo odklejalne; do wyboru 
różne rodzaje

399

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.4
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QUALITY TEXTILES
Pościel dziecięca
Komplet
100% bawełna; niezbiegający się 
materiał; łatwa w prasowaniu; 
wymiary: poszwa: 140 × 200 cm, 
poduszka: 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

6999

4KIDZ
Karty do gry Psi Patrol
Opak.
gry karciane z postaciami z Psiego Patrolu; do wyboru: Czarny Piotruś lub memo

599

QUALITY TEXTILES
Poszewka 
bawełniana dziecięca
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 40 × 40 cm; 
z zakładką ułatwiającą zakładanie; 
do wyboru różne rodzaje

1299

  1501006 Centexbel  1501006 Centexbel  

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

PUTZMEISTER
Gąbki czyszczące
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 1,67)
wykonane z żywicy melaminowej; 
o uniwersalnym zastosowaniu; 
lekko zwilżone bardzo łatwo i delikatnie 
usuwają uporczywe zabrudzenia i plamy, 
chroniąc przy tym powierzchnię

999
VITALIS
Opatrunek
jałowy
Opak. 15 szt.
(1 szt. = 0,33)
przeznaczony do ochrony ran i skaleczeń; 
do wyboru różne rodzaje

499

LACURA
Tarka do stóp 
na zrogowacenia
Sztuka
ze stali nierdzewnej; delikatnie 
i dokładnie usuwa nawet twardy naskórek

1599

1.

1.

  1501006 Centexbel  1501006 Centexbel  

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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QUEENTEX
Moda XXL Piżama damska 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 44/46–52/54

2999

WALKX 
Skarpety sneaker damskie/
męskie z bawełną BIO 
Opak. 7 par 
80% bawełna BIO, 18% poliamid (z recyklingu), 
2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

UP2FASHION
Koszulka polo 
damska sportowa 
z bawełną BIO
Sztuka
98% bawełna BIO, 2% elastan 
(Lycra®); krój swobodnie leżący 
na sylwetce; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2199

  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI    20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

7PAK

Skarpety sneaker damskie/

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648

2499

1.

1.

2.

3.

STRAIGHT UP
Szorty męskie
Para 
62% bawełna, 38% poliester; z dodatkowym 
sznurkiem w pasie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

3499
3.

STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka
100% bawełna lub 58% bawełna, 
42% poliester; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1799
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.6
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O

RGANIC 100

content standar
d

Contains 98%
Organically Grown Cotton

Certifi ed by Ecocert 
Greenlife 151742



QUIGG
Bezprzewodowy
odkurzacz 2 w 1
Zestaw 
z wyjmowanym, małym 
odkurzaczem ręcznym; 
dwa poziomy mocy; szczotka 
z frontowym oświetleniem LED; 
składany uchwyt ułatwia 
dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc i przechowanie; stacja 
ładowania pełni rolę stojaka; 
z akcesoriami w zestawie

HIT

249

LIGHTZONE
Ozdobne 
kule solarne
Zestaw 2 szt.
do stosowania wewnątrz lub 
na zewnątrz; z czujnikiem zmierzchu; 
emitują światło do 7 godzin

2499

LIVING ART
Świeca ogrodowa
Sztuka/Zestaw 2 szt.
czas palenia: 12–18 h (w zależności od modelu); 
do wyboru różne rodzaje

1599

HOME CREATION
Wycieraczka
Sztuka/Zestaw 2 szt.
strona wierzchnia: 100% polipropylen, spód 
antypoślizgowy: 100% PVC; możliwość stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz; do wyboru różne rodzaje:
• 1 sztuka – 60 × 90 cm
• 2 sztuki – 40 × 60 cm

2499

2 POZIOMY MOCY

SKŁADANY 
UCHWYT

ZBIORNIK 
NA KURZ 0,5 L

OBROTOWA 
SZCZOTKA 

Z OŚWIETLENIEM 
LED

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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HOME CREATION
Ręcznik plażowy welurowy
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 93 × 170 cm; do wyboru różne rodzaje

3499

HOME CREATION
Meble bambusowe
Sztuka
wysokiej jakości drewno bambusowe, 
idealne do stosowania w łazience; do wyboru 4 modele:
• regał stojący z 3 koszykami, wymiary: ok. 28 × 15 × 84,5 cm
• regał narożny z 3 półkami, wymiary: ok. 23 × 23 × 77 cm
• regał wysoki z 3 półkami, wymiary: ok. 37 × 33 × 78 cm
• kosz na pranie, wymiary: ok. 40 × 35,5 × 60,5 cm

8999

QUIGG
Lampa 
owadobójcza
Sztuka 
światło ultrafioletowe wabi 
owady latające i ogranicza 
ich występowanie bez 
środków trujących lub 
zapachowych; napięcie 
kratki: ok. 2000 V; stabilna 
obudowa z tworzywa 
sztucznego ABS; wyciągany 
uchwyt do przenoszenia; 
z metalowym uchwytem 
do zawieszenia – możliwość 
używania po zawieszeniu 
lub postawieniu; 
wyjmowany pojemnik 
na owady ułatwiający 
czyszczenie; wymiary: 
ok. 18 × 13 × 38 cm; 
do wyboru 2 modele 

7999

UNA
Odplamiacz 
w żelu/Mydło 
galasowe
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,80)
usuwa nawet uporczywe 
plamy; do stosowania 
przed praniem

699

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

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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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: kwadratowy 200 × 200 cm 
lub okrągły o średnicy 175 cm; do wyboru różne rodzaje

4499

  20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI  20.0.02813 HOHENSTEIN HTTI  

LIGHTZONE
Lampa stojąca 
LED
Sztuka
nowoczesna lampa LED 
z systemem 
bezstopniowego 
ściemniania i sterowaniem 
dotykowym; przyjemne 
ciepłe światło o wysokiej 
jasności (do ok. 1000 
lumenów) doskonale 
nadaje się do czytania, 
a po przyciemnieniu 
tworzy nastrój sprzyjający 
odpoczynkowi; 
korpus w kolorze stali; 
wysokość: ok. 150 cm 
(zależnie od modelu); 
pasuje do większości wnętrz; 
dzięki unikalnemu kształtowi 
i niewielkiej podstawie lampa 
sprawdzi się też w mniejszych 
pomieszczeniach

179

LIGHTZONE
Solarny 
samochód retro 
z doniczką na rośliny
Sztuka
metalowa dekoracja świetlna z praktyczną osłonką na doniczkę; idealna na parapet, balkon 
i do ogrodu, np. do ziół i roślin dekoracyjnych; ładowanie panelem słonecznym za dnia; 
reflektory włączają się samoczynnie po zmroku, świecąc aż do 8 godzin (z możliwością 
ręcznego wyłączenia); do wyboru różne rodzaje

39993999

DLA 
TURYSTÓW
i domatorów

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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Edukacyjne 
gry dla dzieci
Zestaw 
rozrywka dla dzieci 
od 3. do 5. roku życia; 
podczas zabawy dzieci 
uczą się odczytywania 
godzin oraz liczenia 
od 1 do 12, a także poznają 
pierwsze angielskie 
słówka; każdy zestaw 
zawiera instrukcję 
do gry oraz odpowiednie 
elementy, takie jak tarcze 
zegarowe, plansze, 
żetony oraz karty do gry; 
do wyboru różne rodzaje

1499

Latawiec dla dzieci 
z licencją
Sztuka
wymiary: 115 × 63 cm; wykonany z lekkiej 
i wytrzymałej folii PE; do wyboru różne rodzaje

2499

TREFL
Puzzle dla dzieci z licencją
Zestaw 
puzzle w formie układanki; dla starszych 
i młodszych dzieci; świetna zabawa zapewniona 
dzięki postaciom ze znanych i lubianych bajek; 
do wyboru różne rodzaje1599

QUEENTEX
Figi damskie Maxi
Opak. 2 pary
82% poliamid, 18% elastan (Lycra®); do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2599

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

QUEENTEX
Biustonosz Maxi
Sztuka 
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra®); podszewka: 
90% poliamid, 10% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 80D–95D

2599

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

1.

STWÓRZ
swój z� taw

2.

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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  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XXL

1999

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   

2PAK

UP2FASHION
Moda XXL Spodnie damskie 
z wiskozy
Para
100% wiskoza (Lenzing® EcoVero™); z bocznymi 
kieszeniami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

Certi� ed by GOTS 151742 Certi� ed by GOTS 151742 

WALKX
Skarpety 
damskie/męskie 
z bawełną BIO
Opak. 5 par
84% bawełna BIO, 14% poliamid, 2% elastan (Lycra®) 
lub 82% bawełna BIO, 16% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999

  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  

5PAK

Made with organic materials Made with organic materials 
Certi� ed by Ecocert Greenlife Certi� ed by Ecocert Greenlife 

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. 11
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3.

-58%

249
599

Zeszyt 
tematyczny A5
Sztuka 
60 kartek; kratka

139

ŁACIATE
Mleko 3,2%
Karton 1 l
pasteryzowane

-33%

199
299

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 50%
Organically Grown Cotton

ŚWIEŻEJESZ
Arbuz bezpestkowy
Cena za kg

2499
UP2FASHION
Moda XXL T-shirt 
damski z koronką 
z bawełną BIO
Sztuka 
50% bawełna BIO, 
50% wiskoza; z elementami 
koronkowymi; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

28/2021 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

NIE PRZEGAP OKAZJI
OD PONIEDZIAŁKU 12.07 OD ŚRODY 14.07

OD SOBOTY 17.07OD CZWARTKU 15.07



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

ROYAL LIFE
Dziecięca walizka 
z plecakiem
Zestaw

7999

6499 KOSMICZNY WYKOP
Gra planszowa
Zestaw2499 KOSMICZNY WYKOP

Puzzle
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

REGULOWANY 
KĄT NACHYLENIA 

(MAKS. 90°)

ŚREDNICA 
WENTYLATORA: 

30 CM

3 POZIOMY 
PRĘDKOŚCI

QUIGG
Wentylator  
w stylu retro
Sztuka

HIT 

129

XBLITZ
Uchwyt 
samochodowy  
z ładowaniem 
indukcyjnym G650
Zestaw

9499

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



