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LIGHTZONE
Lampion 
solarny LED
Sztuka

IP44

LIGHTZONE
Żagiel 
przeciwsłoneczny 
LED
Sztuka

HIT 

9999
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2499
Mata plażowa z poduszką
Sztuka
materiał: 100% poliester; do wyboru 
różne rodzaje; wymiary: ok. 180 × 90 cm

999
HOME CREATION
Butelka na napoje 
Flip-Top
Sztuka
pojemność: 0,7 l; 
przezroczysta; bez BPA; 
do wyboru różne rodzaje

399
KOKETT
Serwetki letnie/
na grilla
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,10)
trzywarstwowe; do wyboru różne wzory 
o wymiarach: 33 × 33 cm lub 24 × 24 cm

6999
CRANE
Namiot plażowy 
samorozkładający
Sztuka
mocna tkanina poliestrowa z filtrem ochronnym UV 40; stelaż z elastycznego włókna szklanego; lekki; 
do wyboru:
• typu muszla o wymiarach 220 × 120 × 100 cm; waga: 1,3 kg; do wyboru różne rodzaje 
• głęboki o wymiarach 200 × 120 × 90/70 cm; waga: 1 kg; do wyboru dwa rodzaje 
akcesoria w zestawie: stabilne śledzie do mocowania namiotu oraz linki mocujące

INTEX
Plac zabaw krokodyl
Zestaw
wymiary: 201 × 170 × 84 cm; możliwość podłączenia do węża 
ogrodowego; w zestawie: fontanna wodna, daszek w kształcie 
grzybka, dmuchana zjeżdżalnia oraz akcesoria: kaczuszka, 
wiaderko i zestaw naprawczy

149

1599
POCOPIANO
Kapelusz/Czapka 
dziecięca na lato
Sztuka
mieszanka bawełny z elastanem 
lub papieru z poliestrem; dla dzieci 
w różnym wieku; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 48/49–54/55
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  11.0.96976 HOHENSTEIN HTTI  11.0.96976 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.2
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HIT

1299

2499
LIGHTZONE
Lampion solarny XXL
Sztuka
z łańcuchem świetlnym 
z 15 mikrodiodami LED; 
z uchwytem do zawieszania;
panel solarny z funkcją 
włączania i wyłączania; 
czas świecenia: ok. 8 godzin 
(przy całkowicie naładowanym 
akumulatorze); wymiary: 
ok. 20 cm × 80 cm lub 
średnica 30 cm

IP44

3499 HOME CREATION
Ręcznik 
plażowy 
welurowy
Sztuka
100% bawełna; 
wymiary: 93 × 170 cm; 
do wyboru różne rodzaje

2999
LIGHTZONE
Łańcuch świetlny LED 
– słoiczki
Sztuka
6 dekoracyjnych słoiczków z diodami LED 
w kolorze ciepłej bieli; do użytku wewnątrz 
i na zewnątrz; zasilanie bateryjne – baterie 
w zestawie; do wyboru różne rodzaje

5999

LIGHTZONE
Łańcuch świetlny LED XXL
Sztuka
15 diod LED w kolorze ciepłej bieli w lampionach; 
długość łańcucha: 7 m; funkcja timera; 
z ochroną IP44 – bryzgoszczelne; 
zasilanie sieciowe; do wyboru różne rodzaje

LIGHTZONE
Lampion solarny LED
Sztuka
wymiary: średn. 20 cm lub 15 × 30 cm; 
czas świecenia: ok. 8 godzin; z ochroną 
IP44 – bryzgoszczelny; do wyboru 
różne rodzaje

  A17-1279 HOHENSTEIN  A17-1279 HOHENSTEIN  

IP44 

TIMER 

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

IP44

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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   13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI   13.0.23455 HOHENSTEIN HTTI  

1999
UP2FASHION/STRAIGHT UP
Kapelusz 
damski/męski na lato
Sztuka
100% papier lub 88% papier, 12% poliester, 
podszewka: 100% poliester; z dekoracyjnymi 
elementami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: 56–57
Rozmiary męskie 58–59

2499 WALKX
Skarpety 
damsko-męskie
Opak. 7 par
(1 para = 3,57)
80% bawełna, 18% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46

7PAK

1999
QUEENTEX
Majtki bikini
Para
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™), 
podszewka: 100% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

2499
QUEENTEX
Top bikini
Sztuka
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™), 
podszewka: 100% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.4
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1999
STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka
100% bawełna lub 90% bawełna, 
10% wiskoza lub 60% bawełna, 
40% poliester; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499 STRAIGHT UP
Szorty męskie 
jeansowe
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

2999
STRAIGHT UP
Koszulka męska plażowa
Opak. 2 szt.
mieszanka bawełny, wiskozy i poliestru; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

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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2999
UP2FASHION
Kombinezon 
damski plażowy 
z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 
50% modal (Tencel™); 
z gumką w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

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

1999
UP2FASHION
Legginsy damskie 
z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®); długość nogawki 
standardowa lub 3/4; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3499
UP2FASHION
T-shirt damski
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 11,66)
100% bawełna BIO lub 94% bawełna BIO, 
6% wiskoza lub 93% bawełna BIO, 7% wiskoza; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

2999
QUEENTEX
Koszula nocna 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1799
UP2FASHION
Legginsy damskie 
krótkie z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL

3PAK

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

certi� ed by Ecocert certi� ed by Ecocert 
Greenlife 151742Greenlife 151742

 certi� ed by CU 812624 certi� ed by CU 812624

151742151742

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.6
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4999
WALKX
Buty damskie
Para
tekstylna cholewka połączona z materiałem 
syntetycznym, tekstylna wyściółka, wkładka z funkcją 
pamięci kształtu stopy pokryta materiałem tekstylnym, 
lekka podeszwa z Phylonu; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999
WALKX
Klapki dziecięce/damskie/męskie
Para
cholewka z materiału syntetycznego; tekstylna wyściółka; 
podeszwa z lekkiej pianki typu EVA; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary dziecięce: 30–36
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce z bawełną BIO
Opak. 3 pary
(1 para = 5,00)
80% bawełna BIO, 19% poliamid, 1% elastan (Lycra®); 
dostępne w dwóch długościach; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499
POCOPIANO
Piżama 
dziewczęca/
chłopięca 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 99% bawełna BIO, 
1% wiskoza lub 
95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

1499

  20.0.19065 HOHENSTEIN HTTI  20.0.19065 HOHENSTEIN HTTI  

100%
BAWEŁNA 

3PAK 

1699
WALKX
Buty do wody 
dla dzieci
Para
tekstylny materiał wierzchni; wkładka 
buta z tworzywa EVA pokrytego 
materiałem tekstylnym; elastyczna 
i antypoślizgowa podeszwa z TPR; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 24–29
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. 7
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3999
KISTENBERG
Skrzynka narzędziowa
Sztuka
• korpus wykonany z mieszanki polimerów o podwyższonej 

wytrzymałości
• organizery z wytrzymałymi pokrywami z poliwęglanu
• wewnętrzne funkcjonalne nosidło
• ergonomiczna rączka
• wytrzymałe dwukomponentowe zapięcie z ABS oraz elastomeru
• wymiary: 540 × 27,80 × 26,9 cm

799
GARDEN FEELINGS
Podkładka 
pod kolana
Sztuka
wymiary: 35 × 30 × 3 cm; 
do wyboru różne rodzaje

ACTIVE TOUCH
Spodenki sportowe 
męskie z bawełną BIO
Para
mieszanka bawełny, wiskozy i poliestru; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL 
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

6999
HOME CREATION
Składany regał 
z półkami
Sztuka
• po złożeniu możliwość wykorzystania 

jako tablica do pisania
• w zestawie kreda i mocowania 

do ściany 
• wymiary (wys. × szer. × głęb.): 

ok. 36 × 65 × 15 cm lub 75 × 25 × 20 cm
do wyboru dwa rodzaje

PRODUKT 
Z POLSKI 

2999

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

Made with Organically 
Grown Cotton Certifi ed 

1999
WALKX
Clogsy 
damskie/męskie na lato
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa z lekkiego 
materiału syntetycznego, pasek na piętę dla stabilizacji; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 41–45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999
UP2FASHION
Spodnie damskie 
ze stretchem
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
krój podkreślający sylwetkę; 
o długości 3/4 lub 7/8; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  11-31363 Shirley  11-31363 Shirley  

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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1499
GARDENLINE
Siatka chroniąca przed ptakami
Opak. 2 szt.
do ochrony sadzonek, drzew i krzewów owocowych oraz grządek; 
odporna na promieniowanie UV; w zestawie z kotwami; do wyboru 
wymiary: 4 × 5 m lub 10 × 2 m; rozmiar oczka siatki: 10 × 10 mm

99

2999
QUIGG
Pompka elektryczna
Sztuka
idealna do łatwego i szybkiego pompowania dmuchanych akcesoriów; 
w zestawie końcówki uniwersalne do materacy, zabawek, pontonów itp.; 
do wyboru zasilana sieciowo lub z gniazda zapalniczki samochodowej; 
wydajność maksymalna: do 400 l/min

3999
ROYAL LIFE
Torba/Plecak termiczny piknikowy
Sztuka
pojemna komora główna zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny; 
wewnętrzna warstwa izolacyjna; z przodu komora zapinana na zamek 
błyskawiczny; na klapie system elastycznych pasów do zamocowania koca 
piknikowego; z boku dwa uchwyty do noszenia, które można połączyć; 
zdejmowany i regulowany pasek na ramię; do wyboru różne rodzaje

LIGHTZONE
Żagiel przeciwsłoneczny LED
Sztuka
cień za dnia oraz efekt gwiaździstego nieba po zmroku; łącznie aż 110 punktów 
świetlnych LED świecących światłem stałym i migającym, wszytych w materiał; 
3 różne efekty świetlne do wyboru (światło stałe, migotanie lub oba efekty 
świetlnych LED świecących światłem stałym i migającym, wszytych w materiał; 
3 różne efekty świetlne do wyboru (światło stałe, migotanie lub oba efekty 
świetlnych LED świecących światłem stałym i migającym, wszytych w materiał; 

łącznie); wykonany z materiału o gramaturze 180 g/m²; z solidnymi oczkami typu 
3 różne efekty świetlne do wyboru (światło stałe, migotanie lub oba efekty 
łącznie); wykonany z materiału o gramaturze 180 g/m²; z solidnymi oczkami typu 
3 różne efekty świetlne do wyboru (światło stałe, migotanie lub oba efekty 

D-ring ze stali nierdzewnej wszytymi na rogach, pozwalającymi na różnorodne 
mocowanie; zasilanie 2 w 1 – w zestawie zasilacz sieciowy z programatorem 
czasowym oraz panel słoneczny; długość najdłuższej krawędzi: ok. 3 m; 
w zestawie akcesoria do mocowania, haczyki oczkowe, kołki rozporowe, 
karabińczyki oraz linka do napinania

899
BRAIT
Odświeżacz powietrza
Opak. 75 ml
(100 ml = 11,99)
dekoracyjny odświeżacz w formie kwiatu z flakonem 
z olejkiem zapachowym; do wyboru różne zapachy

HIT

9999

1999
ACTIV ENERGY
Baterie alkaiczne
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 1,00)
do wyboru: AA lub AAA

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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8999
QUIGG
Akumulatorowy ręczny 
odkurzacz cyklonowy
Sztuka
do odkurzania na mokro i sucho; zbiornik 
na kurz o pojemności 400 ml; zbiornik 
na płyny o pojemności 150 ml; zmywalny 
filtr stały; czas pracy: ok. 23 min; 
do wyboru różne rodzaje 

2999
GARDENLINE
Worek 
na odpady 
ogrodowe
Sztuka
składany; na liście, pocięte 
gałęzie, trawy i inne odpady 
ogrodowe; z odpornej 
na rozdarcia tkaniny syntetycznej; 
o mocnych podwójnych szwach; 
z dużymi uchwytami ułatwiającymi 
przenoszenie; pojemność: ok. 86 l, 
maksymalnie do 50 kg; wymiary 
(średn. × wys.): 47 × 50 cm

3499
PROSPERPLAST
Narzędzia ogrodowe
Zestaw 6 szt.
lekkie i wytrzymałe narzędzia ogrodowe: 2 łopatki 
(wąska i szeroka), grabki, kultywator, pikownik, nabierak; 
w wygodnym siatkowym woreczku do przechowywania

6999
WORKZONE
Wózek składany
Sztuka
nośność: do 35 kg; lekka 
konstrukcja z praktyczną składaną 
skrzynką; lekkobieżne kółka 
z gumowymi oponami; metalowy, 
teleskopowy stelaż o wysokości 
97 cm; po złożeniu bardzo łatwy 
do przechowywania

5499
Dzbanek/
Karafka 
szklana
Sztuka
pojemność: 1 l; 
wykonana ręcznie 
z najwyższej jakości 
szkła

WYPRODUKOWANO 
W POLSCE

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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2499
HOME CREATION
Pojemnik na sałatkę/
przekąski to go
Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• pojemnik na sałatkę – pojemność: ok. 625 ml; z dodatkowym 

pojemnikiem na dressing; różne kolory
• pojemniki na przekąski (2 szt.) – pojemność: ok. 310 i 130 ml; 

różne kolory

1299
HOME CREATION
Kubek 
na kawę to go
Sztuka
pojemność: ok. 300 ml; 
do wyboru różne rodzaje

1999
HOME CREATION
Kubek na jogurt/zupę to go
Sztuka
do wyboru:
• kubek na jogurt, pojemność: ok. 310 ml; z łyżeczką 

i komorą na dodatki w pokrywie; różne kolory
• kubek na zupę, pojemność: ok. 450 ml; przystosowany 

do użycia w kuchence mikrofalowej; 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. 11
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8002193

3999
KISTENBERG
Skrzynka 
narzędziowa
Sztuka3999 KISTENBERG
Skrzynka narzędziowa
Sztuka

KISTENBERG

1999 UP2FASHION/STRAIGHT UP
Kapelusz damski/męski na lato
Sztuka

-20%

319
399

CHÂTEAU
Czekolada orzechowa
Opak. 100 g

ŚWIEŻEJESZ 
Awokado Hass
Sztuka

-25%

449
599

22/2021 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 PONIEDZIAŁKU 31.05 OD ŚRODY 2.06

OD PIĄTKU 4.06 OD SOBOTY 5.06

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



