
str. 26 str. 21 str. 30

OD SOBOTY 2.10OD ŚRODY 29.09 OD CZWARTKU 30.09

-44%

499
899

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)

MORENO
Caffé Crema
Opak. 1 kg

-30%

2349
3390

KRAKUS 
Kiełbasa 
żywieckażywiecka
Opak. 230 gOpak. 230 gOpak. 230 gOpak. 230 g
(100 g = 1,69)(100 g = 1,69)(100 g = 1,69)

-40%

389
649

-31%

529
769

WESOŁY KURNIK
Jaja z wolnego 
wybiegu
Opak. 10 szt.Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,53)

KIDDE
Czujnik 
tlenku 
węgla 
7CO
Sztuka8999

249
Znicz kulka
Sztuka

-43%

199
349

Jabłka Szampion/Gloster 
Cena za kg
klasa I

POLSKIE
JABŁKA

-50%

149
299

Ziemniaki
Cena za kg

STORCK
Toffifee Double 
Chocolate
Opak. 125 gOpak. 125 g
(100 g = 6,39)

TYLKO TERAZ

799

OD PONIEDZIAŁKU 27.09
DO SOBOTY 2.10



DO-50%OWOCE
I WARZYWA

-50%

149
299

-20%

349
439

Ziemniaki
Cena za kg

-50%

199
399

Cebula żółta 
Cena za kg

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki 
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)

-37%

499
799

Pomidory 
malinowe 
Cena za kg
klasa I

produkt
chłodzony

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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-37%

499
799

ŚWIEŻEJESZ
Winogrona 
bezpestkowe mix
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
klasa I

-28%

499
699

Pomarańcze 
Cena za kg
klasa I

-43%

199
349

Jabłka Szampion
Cena za kg
klasa I

-43%

199
349

Jabłka Gloster 
Cena za kg
klasa I

POLSKIE
JABŁKA

POLSKIE
JABŁKA

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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DO-40%MIĘSO
I WĘDLINY

-40%

389
649

KRAKUS 
Kiełbasa żywiecka
Opak. 230 g
(100 g = 1,69)
wieprzowa, podsuszana; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 125 g mięsa 

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Szynka Gazdy
Cena za kg
wieprzowa, parzona

TYLKO TERAZ

1690

MORLINY
Kęski piwne
Cena za kg
udo kurczęce wędzone, 
parzone

TYLKO TERAZ

1199
WĘDLINIARNIA
Kiełbasa parówkowa 
z szynki
Opak. 480 g
(1 kg = 18,73)
mięso wieprzowe z szynki: 91%

PROMOCJA

899
1099

Roladki z indyka 
z boczkiem
Cena za kg
z gałązką świeżego rozmarynu

TYLKO TERAZ

1999

-20%

359
449

MIĘSNE SPECJAŁY
Porcja rosołowa 
z kurczaka ze skrzydłem
Cena za kg
świeża

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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IDEALNE
do własnych 
wypieków

Szynka Gazdy
Cena za kg
wieprzowa, parzona

-20%

199
249

Bagietka wiejskaBagietka wiejskaBagietka wiejska
Sztuka 300 g
(1 kg = 6,63)
pszenna

-22%

279
359

GOLDÄHREN
Chleb chrupki
Opak. 250 g
(100 g = 1,12)
do wyboru: pełnoziarnisty 
lub z sezamem

DAN CAKE
Ciasteczko 
z nadzieniem
Opak. 62 g
(100 g = 2,73)
w polewie kakaowej

TYLKO TERAZ

169

BASIA
Mąka pszenna 
Opak. 900 g
(1 kg = 4,43)
pełnoziarnista, typ 1850

TYLKO TERAZ

399
BASIA
Mąka pszenna
Opak. 900 g
(1 kg = 11,10)
pełnoziarnista orkiszowa, 
typ 1850

TYLKO TERAZ

999

Bułka 
poznańska 
Sztuka 70 g
(100 g = 0,56)
pszenna, z dodatkiem mąki żytniej

TYLKO TERAZ

039

CONRADL
Ciasto 
czekoladowe
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
biszkoptowo-tłuszczowe

TYLKO TERAZ

599

Drożdżówka 
z białym 
makiem
Sztuka 130 g
(100 g = 1,68)

TYLKO TERAZ

219

DO-22%PIECZYWO

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. 5
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RYBY Z ALDI

-20%

159
199

BALTA MARE
Makrela
Cena za 100 g
patroszona, wędzona na gorąco 

produkt
chłodzony

*

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

Szprot wędzony
Opak. 125 g
(100 g = 2,39)
bałtycki; 
wędzony 
na gorąco

TYLKO TERAZ

299

GOLDEN SEAFOOD
Chrupiący filet z mintaja
Opak. 400 g
(1 kg = 26,48)
do wyboru: w złocistej panierce, z sosem brokułowo-serowym, z sosem 
musztardowo-miodowym lub z sosem pomidorowym i mozzarellą

produkt
głęboko 

mrożony

-25%

399
539

OCEAN STEAMER
Filet z tuńczyka
Puszka 195 g
(100 g = 2,85)
masa netto po odsączeniu: 140 g

PROMOCJA

1059
1199

DO-31%RYBY
I NABIAŁ 

produkt
chłodzony

-31%

529
769

WESOŁY KURNIK
Jaja z wolnego 
wybiegu
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,53)
klasa wagowa M 

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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MILSA+
Napój migdałowy/kokosowy
Karton 1 l
do wyboru 
różne rodzaje

PROMOCJA

499
599

SERTOP
Ser topiony
Opak. 100 g
kostka; do wyboru: Złoty Ementaler lub ze słonecznikiem

TYLKO TERAZ

199

-20%

229
289

Mleko 3,2% UHT
Karton 1 l
bez laktozy

-21%

259
329

Śmietanka 12%
Opak. 0,5 l
(1 l = 5,18)
do zup i sosów 

-31%

095
139

ZOTT
Jogurt naturalny
Opak. 180 g + 20 gOpak. 180 g + 20 g
(100 g = 0,48)
zawartość tłuszczu: 3% 

-25%

119
159

MILSANI
Deser ryżowy
Opak. 200 g
(100 g = 0,60)
do wyboru 
różne rodzaje

Rama Classic
Opak. 950 g
(1 kg = 9,46)
100% naturalne składniki

TYLKO TERAZ

899

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-31%NABIAŁ

MILSANI
Jogurt premium
Opak. 200 g
(100 g = 0,65)
3,8% tłuszczu; do wyboru różne rodzaje

STAŁY 
ASORTYMENT

129

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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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

LA FINESSE
Lasagne/Makaron
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
do wyboru:
• lasagne z mięsem wieprzowo-wołowym i żółtym serem
• lasagne z warzywami grillowanymi z serami edamer oraz emmentaler
• cannelloni z nadzieniem z czterech serów – ricotta, gorgonzola, mozzarella, ser żółty
• tortelloni w sosie śmietanowym z gotowaną szynką

-20%

399
499

-23%

229
299

CZANIECKI
Makaron niteczka
Opak. 250 g
(100 g = 1,08)
5-jajeczny

TYLKO TERAZ

269
TAKIE PROSTE
Krokiety
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
do wyboru:
• z pieczarkami i mozzarellą 
• z kapustą i grzybami
• z mięsem

KUCHNIA EKSPERTA
Bób
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)
gotowy w 7 minut

TYLKO TERAZ

499

SZUBRYT
Danie gotowe
Słoik 
470/490 g
(1 kg = 17,00/16,31)
do wyboru: strogonow 
lub kotlety mielone 
z kapustą

TYLKO TERAZ

799

SKANDINAVIC’S
Sos duński
Opak. 400 g
(1 kg = 12,48)
oryginalna duńska remulada

TYLKO TERAZ

499

TAKIE PROSTE
Ciasto francuskie
Opak. 275 g
(1 kg = 8,33)

-32%

169
249

D’ANTELLI
Makaron spaghetti
Opak. 500 g
(1 kg = 3,38)
100% mąki z pszenicy durum; 
gotowy w 7–8 minut

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA

599
699

DO-32%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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-15%

329
389

SCHOGETTEN
Czekoladki nadziewane
Opak. 100 g 
do wyboru różne rodzaje

-30%

2349
3390

MORENO
Caffé Crema
Opak. 1 kg
kawa ziarnista o pełnym 
aromacie dzięki tradycyjnej 
metodzie palenia

-36%

599
939

-33%

999
1499

KNUSPERONE
Musli Crunchy
Opak. 450/500 g
(1 kg = 22,20/19,98)
chrupiące musli o smaku kawy; do wyboru: 
cappuccino, espresso lub latte macchiato

TYLKO TERAZ

999

STORCK
Toffifee Double 
Chocolate
Opak. 125 g
(100 g = 6,39)
z podwójnym nadzieniem czekoladowym

TYLKO TERAZ

799

SWEET VALLEY
Czereśnie drylowane
Słoik 680 g
(1 kg = 22,19)
masa netto 
po odsączeniu: 360 g

TYLKO TERAZ

799

TRADER JOE’S
Śliwki suszone 
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
bez pestek 

TRADER JOE’S
Morele 
suszone 
Opak. 250 g
(100 g = 2,40)
drylowane 

STORCK
Wafelek Knoppers Black & White
Opak. 25 g
(100 g = 5,16)
ciemny wafelek z kremem mlecznym oraz nugatowym nadzieniem, z kawałkami ciasteczek

TYLKO TERAZ

129

Program Fairtrade Sourced Ingredient znacznie ułatwia drobnym 
producentom kakao dostęp do rynku. Dzięki temu mogą oni rozwijać się 
i poprawiać jakość życia swoich rodzin i lokalnych społeczności. 
Więcej na www.info.fairtrade.net/program

NA EKSPOZYTORZE

DO-36%PŁACISZ
MNIEJ

-30%

OSZCZĘDZASZ
10,41 ZŁ 

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ 

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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Lemoniada Lemoniada Lemoniada 
Kajko i KokoszKajko i KokoszKajko i Kokosz
Butelka 330 mlButelka 330 mlButelka 330 ml
(1 l = 10,58)(1 l = 10,58)(1 l = 10,58)
do wyboru: kwiat lotosu do wyboru: kwiat lotosu do wyboru: kwiat lotosu 
z liczi lub mango-ananasz liczi lub mango-ananasz liczi lub mango-ananas

TYLKO TERAZ

349

Tydzień
kultowych
produktów

SKAWASKAWA
Draże 
Marynarz XXL
Opak. 130 g
(100 g = 1,76)
śmietankowe 

TYLKO TERAZ

229

TYLKO TERAZ

299
Oranżada 
Bolek i Lolek
Butelka 330 ml
(1 l = 9,06)
do wyboru: biała lub czerwona

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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-21%

469
599

Parówki drobioweParówki drobiowe
Opak. 1 kg
wędzone

Pasztetowa podwędzana
Opak. 200 g
(100 g = 1,75)
wieprzowa, podrobowa; produkt regionalny

TYLKO TERAZ

349

Kiełbasa peerelowska
Opak. 320 g
(1 kg = 31,22)
wieprzowo-wołowa; wędzona wieprzowo-wołowa; wędzona 
w tradycyjnych komorach, parzona, 
a następnie suszona

TYLKO TERAZ

999

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

WĘDLINIARNIA
Mielonka tyrolska
Opak. 270 g
(1 kg = 14,78)
wieprzowa; w plastrach

Salceson łęczycki
Cena za kg
wieprzowy, wytwarzany z najlepszej jakości ozorów

TYLKO TERAZ

1999

-20%

399
499

Tydzień
kultowych
produktów

STANISŁAWÓW
Golonka wolno 
gotowana
Cena za kg
wieprzowa; przygotowanie 
w 20 minut; bez dodatku 
fosforanów, substancji 
konserwujących, sztucznych 
barwników, glutaminianu 
monosodowego

TYLKO TERAZ

1999

Słonina 
w przyprawach
Cena za kg
wędzona

TYLKO TERAZ

1390

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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Tydzień
kultowych
produktów

-31%

089
129

Twaróg 
sudecki 
krajanka
Cena za 100 g 

PIEROGI KOBIELA
Kluski śląskie 
z mięsem
Opak. 450 g
(1 kg = 16,64)
mięso: 100% wołowina

TYLKO TERAZ

749

LA FINESSE
Danie gotowe
Puszka 800 g
(1 kg = 8,74)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699

MLEKPOL
Ser topiony wędzony
Cena za 100 g
w formie kiełbasy

TYLKO TERAZ

199
produkt

chłodzony

Górski przysmak
Opak. 80 g
(100 g = 1,49)
serek twarogowy do smarowania pieczywa; 
do wyboru: chrzanowy, czosnkowy, cebulowy, 
pieprzowy, paprykowy lub warzywny

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-25%

119
159

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

649
799

WONNEMEYER
Sałatka 
ziemniaczana/
z kapusty
Opak. 1 kg
do wyboru różne rodzaje 

DO-31%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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-25%

149
199

-20%

639
799

Flaki wołowe
Opak. 900 g
(1 kg = 7,10)
w rosole

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

KRAKUS
Salceson 
od szwagraod szwagra
Puszka 300 g
(1 kg = 16,63)
zawartość mięsa: 78%

TYLKO TERAZ

499

ŁOSOŚ USTKA
Sałatka pikantna z makreląSałatka pikantna z makrelą
Opak. 135 g
(100 g = 1,33)
z dodatkiem łososia 

TYLKO TERAZ

179
SEKO
Paprykarz 
szczeciński
Opak. 130 g
(100 g = 1,07)

TYLKO TERAZ

139

-21%

179
229

DOBRE PLONYDOBRE PLONY
Kasza jęczmiennaKasza jęczmienna
Opak. 1 kgOpak. 1 kg
wiejska, gruba wiejska, gruba 

PROFI
Pasztet
Opak. 131 g
(100 g = 1,14)
do wyboru: firmowy, 
z pomidorami lub 
z pieczarkami

WODZISŁAW
Zupy tradycyjneZupy tradycyjne
Słoik 660 g
(1 kg = 10,59)
do wyboru: żurek z białą do wyboru: żurek z białą 
kiełbasą lub krupnik 
z mięsem wieprzowym

TYLKO TERAZ

699

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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Tydzień
kultowych
produktów

Karmelki 
kapitańskie
Opak. 1 kg 
karmelki nadziewane 
o smaku mleczno-
-pomarańczowym

TYLKO TERAZ

1699

ARCO SWEETS
Pastylki owocowe
Opak. 130 g
(100 g = 1,92)
pudrowe

TYLKO TERAZ

249

KOPERNIK
Uszatki
Opak. 153 g
(100 g = 1,63)
pierniki z glazurą 
o smaku miętowym

TYLKO TERAZ

249

Guma Turbo
Opak. 4,5 g
(100 g = 8,67)
guma balonowa; 
do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

039

ARCO SWEETS
Sękacz
Opak. 28 g
(100 g = 2,82)
rurka waflowa 
nadziewana kremem 
orzechowym, kakaowym 
lub śmietankowym

TYLKO TERAZ

079

Guma 
Hubba Bubba
Opak. 56 g
(100 g = 10,70)
o smaku coli, owocowym 
lub truskawkowo-jagodowo-
-arbuzowym

TYLKO TERAZ

599

Bezy wyborowe
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)(100 g = 3,50)
lekkie i puszyste ciasteczka

TYLKO TERAZ

699

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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LODY JAN
Lody familijne
Opak. 1 l
do wyboru: czekoladowe, jaśkiers, mascarpone, 
masło orzechowe, miętowe, słony karmel

TYLKO TERAZ

999
produkt
głęboko 

mrożony

Galaretka Makarena
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
o smakach owocowych, w cukrze

TYLKO TERAZ

499

SŁODKIE HAWO
Chałwa w rurce
Opak. 34 gOpak. 34 g
(100 g = 4,38)
waniliowa

TYLKO TERAZ

149

CUKRY NYSKIE
Herbatniki Regionalne
Opak. 79 g
(100 g = 1,51)
w polewie kakaowej

TYLKO TERAZ

119

Blok warszawski
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)
blok czekoladowo-chałwowy; 
przygotowany według tradycyjnej receptury

TYLKO TERAZ

1399

JUTRZENKA JUTRZENKA 
DOBRE MIASTODOBRE MIASTO
Kamyki 
arachidowe
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
drażetki z orzeszkami 
arachidowymi w otoczce 
cukrowej

TYLKO TERAZ

199

Lizak 
deseniowy
Opak. 10 g
(100 g = 4,90)
do wyboru 
w różnych smakach 

TYLKO TERAZ

049

Drażetki 
ryżowe
Opak. 30 g
(100 g = 4,97)
o smaku owocowym 

TYLKO TERAZ

149

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 27.09–2.10



Tydzień
kultowych
produktów

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

GÓRWIT
Syrop
Butelka 0,5 l 
(1 l = 29,98)
do wyboru: malinowy do wyboru: malinowy 
lub imbirowy

TYLKO TERAZ

1499

-20%

119
149

DAWTONA
Sok pomidorowy
Butelka 330 ml
(1 l = 3,61)
do wyboru: pomidorowy, 
pomidorowy pikantny 
lub z buraka

produkt
chłodzony

-21%

1099
1399

Miód 
z polskich 
pasiek
Słoik 470 g
(1 kg = 23,38)
100% miód 
wielokwiatowy 
nektarowy

ŁOWICZ
Dżem 
jak dawniej
Słoik 280 g
(1 kg = 11,75)
do wyboru: 
truskawkowy 
lub czarna porzeczka

TYLKO TERAZ

329
CYMES
Sok z kiszonek
Butelka 250 ml
(100 ml = 0,80)
do wyboru różne rodzaje

-20%

199
249

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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NA EKSPOZYTORZE

Piwo Czechosłowackie*Piwo Czechosłowackie*Piwo Czechosłowackie*
Butelka 0,5 lButelka 0,5 l
(1 l = 8,98)(1 l = 8,98)
piwo typu pilspiwo typu pils
kraj pochodzenia: Polskakraj pochodzenia: Polska
alk. 5,2% obj.alk. 5,2% obj.
* dostępne w wybranych sklepach* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

449

Piwo Svejkowe*
Butelka 0,5 l
(1 l = 8,98)
piwo typu strong lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6,8% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

449

Piwo PRL*
Butelka 0,5 l
(1 l = 9,98)
piwo typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,8% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

499

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18

JEST PRZESTĘPSTWEM

ZBYSZKO
Napój gazowanyNapój gazowany
Butelka 1,75/2 lButelka 1,75/2 l
(1 l = 1,48/1,30)(1 l = 1,48/1,30)
do wyboru: Polo Cockta do wyboru: Polo Cockta 
lub 3 cytrynylub 3 cytryny

TYLKO TERAZ

259

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 27.09–2.10



Tydzień
kultowych
produktów

Pumeks kosmetyczny
Sztuka
do usuwania zrogowaceń 
ze stóp i rąk 

TYLKO TERAZ

149

ALEXANDER
Gnaj do celu 
w PRL-u
Zestaw
gra planszowa dla 4 graczy, gra planszowa dla 4 graczy, 
którzy rywalizują o zwycięstwo w epoce którzy rywalizują o zwycięstwo w epoce 
Rzeczypospolitej Ludowej; gra zawiera planszę, 
4 pionki do gry, kostkę, 4 elementy modernizacji, 
4 karty mieszkania, 4 karty zakładu, 4 tablice wyposażenia mieszkania, 
4 tablice zakupów, 8 kartek na towar, 64 tabliczki z nazwami towaru oraz banknoty4 tablice zakupów, 8 kartek na towar, 64 tabliczki z nazwami towaru oraz banknoty

TYLKO TERAZ

3499

ALEXANDER
Mały konstruktor Kultowe auta PRL
Zestaw
rozwija zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną; 
pojazd po złożeniu jest trwały i może służyć do dalszej zabawy; 
w skład zestawu wchodzą elementy do składania, narzędzia 
do montażu oraz instrukcja; do wyboru różne rodzaje

7999

WYPRODUKOWANO 
W POLSCE

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.18
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STREFA MALUSZKA

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

399
499

EURODONT
Płyn do płukania 
jamy ustnej
Butelka 500 ml
(1 l = 7,98)
zapobiega próchnicy i problemom 
z dziąsłami, pozostawiając świeży 
oddech; do wyboru różne rodzaje 

-25%

299
399

PUTZMEISTER
Spray 
pielęgnacyjny 
do mebli
Opak. 300 ml
(1 l = 9,97)
do wyboru: uniwersalny 
do różnych powierzchni 
o działaniu antystatycznym 
lub do mebli drewnianych 
z naturalnym woskiem 
i olejkiem pomarańczowym

EURODONT
Pasta 
do zębów
Tubka 125 ml
(100 ml = 1,51)
do wyboru dwa rodzaje

-26%

329
446

BOBOVITA
Deserek
Słoik 190 g
(100 g = 1,73)
po 6. i 8. miesiącu życia; 
do wyboru różne rodzaje

-21%

289
369

EURODONT
Szczoteczka 
do zębów
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 1,45)
ergonomiczna rączka; starannie zaokrąglone włosie; 
z powierzchnią do czyszczenia języka; do wyboru różne rodzaje

-20%

329
416

BOBOVITA
Kleik ryżowy
Opak. 160 g
(100 g = 2,06)
produkt bezmleczny 
i bezglutenowy; 
po 4. miesiącu życia 

-24%

189
249

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
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STREFA PUPILA

FINISH
Kapsułki 
do czyszczenia zmywarki
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 3,33)
zwiększają wydajność zmywarki; likwidują 
tłuszcz, kamień i inne nieczystości

TYLKO TERAZ

999

FINISH
Tabletki 
do zmywarki All in One Max
Opak. 70 szt.
(1 szt. = 0,57)
zapewniają doskonałą czystość i połysk; chronią 
filtry zmywarki; działają w niskich temperaturach

TYLKO TERAZ

3999

FINISH
Tabletki 
do zmywarki 
Quantum
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,63)
poradzą sobie nawet z zaschniętymi resztkami 
jedzenia i pozostawią naczynia idealnie czyste

TYLKO TERAZ

3799

FINISH
Tabletki 
do zmywarki 
Classic
Opak. 110 szt.
(1 szt. = 0,36)
czyszczą i nadają połysk

TYLKO TERAZ

3999
-22%

699
899

CIF
Spray/
Mleczko czyszczące
Opak. 500 ml/780 g
(1 l = 13,98/1 kg = 8,96)
do wyboru 
różne rodzaje

PREVITAL
Karma mokra dla kota
Opak. 100 g
w sosie; do wyboru: z cielęciną, z drobiem, z kurczakiem lub z łososiem

-20%

079
099

-33%

1999
2999

ARIEL
Kapsułki Kapsułki 
do praniado prania
Opak. 20 szt.Opak. 20 szt.Opak. 20 szt.
(1 szt. = 1,00)(1 szt. = 1,00)
do wyboru 
różne rodzajeróżne rodzaje

-30%

699
999

DOMESTOS
Płyn do WC
Butelka 
1,25 l
(1 l = 5,59)
zabija bakterie, 
wirusy i grzyby; 
do wyboru 
różne rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

%

OSZCZĘDZASZ
10,00 ZŁ 

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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Mini marchewki 
Opak. 160 g
(100 g = 1,24)

TYLKO TERAZ

199

Snacki jabłkowe
Opak. 140 g
(100 g = 1,42)

TYLKO TERAZ

199

MORLINY
Żołądki 
z indyka
Opak. 500 g
(1 kg = 14,98)
świeże 

TYLKO TERAZ

749

DO-44%PŁACISZ
MNIEJ

-44%

499
899

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
z łopatki
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
wieprzowe

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

349
Polędwica 
cygańska
Cena za 100 g
wołowa; doskonała 
do pieczenia, duszenia 
i gotowania

produkt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka 
wieprzowa 
do pieczenia 
lub wędzenia
Cena za kg
doskonała na rodzinny obiad

TYLKO TERAZ

1799

-33%

099
149

ŚWIEŻEJESZ
Zielenina mix
Pęczek

-33%

399
599

Gruszki 
Konferencja
Cena za kg
klasa I

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzonyPOLSKIE

GRUSZKI

Opak. 160 g
(100 g = 1,24)

Snacki jabłkowe
Opak. 140 g
(100 g = 1,42)

POLSKIE
JABŁKA

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

JUŻ OD CZWARTKU

30.09–2.10.2021



RYKI
Ser Rycki 
Koneser
Opak. 125 g
(100 g = 2,79)
ser dojrzewający typu szwajcarskiego, 
o łagodnym zapachu i ostrzejszym smaku; w plastrach

TYLKO TERAZ

349

FRANTASTIQUE 
Quiche/Tarta
Opak. 350/400 g
(1 kg = 25,69/22,48)
do wyboru rożne rodzaje

TYLKO TERAZ

899

WIELKOPOLSKI
Olej 
rzepakowy
Opak. 3 l
(1 l = 5,00)
z pierwszego 
tłoczenia, filtrowany 
na zimno; źródło 
kwasów omega-3

TYLKO TERAZ

1499

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

ŁOWICZ
Sos
Słoik 500 g
(1 kg = 7,98)
do wyboru: boloński, słodko-
-kwaśny lub spaghetti

-20%

399
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

*

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

TYLKO TERAZ

169
Śledź 
atlantycki
Cena 
za 100 g
płat ze skórą 

produkt
chłodzony produkt

chłodzony

BALTA MARE
Dorsz 
atlantycki
Cena za 100 g
polędwica, bez skóry

PROMOCJA

499
569

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.22
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-25%

299
399

TYMBARK
Sok 
pomarańczowy
Karton 1 l
100%, źródło witaminy C

-20%

199
249

KUCHAREK
Przyprawa do potraw
Opak. 200 g
(100 g = 1,00)
uniwersalna

Strucla drożdżowa
Opak. 450 g
(1 kg = 8,87)
do wyboru: jabłkowa, serowa lub owocowa

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

159
199

PERFETTO
Biszkopty z galaretką
Opak. 135 g
(100 g = 1,18)
o smaku czarnej porzeczki, w białej czekoladzie

-21%

299
379

TYMBARK
Sok jabłkowy
Butelka 1 l
100%, źródło 
witaminy C

-20%

399
499

KINDER
Maxi King
Opak. 3 × 35 g
(100 g = 5,70)
baton z mlecznym 
i karmelowym nadzieniem 
w delikatnym wafelku 
oblanym czekoladą, 
z chrupiącymi kawałkami 
orzechów

TYLKO TERAZ

599

-20%

399
499

WAWRZYNIEC 
Pasta warzywna
Słoik 180 g
(100 g = 2,22)
do wyboru: z suszonymi pomidorami i żurawiną, z grillowanym bakłażanem, 
z grillowaną cukinią i curry, z ciecierzycą, pieprzem i czarnuszką

produkt
chłodzony

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



FEURICH
Krakersy solone
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)
do wyboru: klasyczne, 
pełnoziarniste 
lub z sezamem

TYLKO TERAZ

299
ARIEL
Żel do prania
Butelka 2,2 l
(1 l = 10,90)
do tkanin kolorowych

TYLKO TERAZ

2399

-20%

189
239

SUN SNACKS
Chipsy faliste
Opak. 140 g
(100 g = 1,35)
do wyboru: fromage 
lub paprykowe

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo Okocim Mocne* 
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,98)
esencjonalne piwo o wyrazistym 
i zdecydowanym smaku oraz 
bogatym aromacie
kraj pochodzenia: Polska
alk. 7% obj.
* dostępne w wybranych sklepach

PROMOCJA

249
299

-22%

749
969

TRADER JOE’S
Mieszanka 
orzechów 
i rodzynek
Opak. 200 g
(100 g = 3,75)
zawiera rodzynki, migdały, 
orzechy brazylijskie, włoskie, 
laskowe i nerkowca 

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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GARDENLINE
Kalanchoe 
w kolorowym rękawie
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, wysokość 
rośliny: ok. 25 cm; do wyboru różne 
kolory kwiatów i rękawów

999

GARDENLINE
Dynie ozdobne
Zestaw
zestaw 6–8 różnokolorowych dyń ozdobnych w koszyku

1699

GARDENLINE
Kalocefalus
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, 
wysokość rośliny: ok. 22 cm 

1399
GARDENLINE
Wrzosiec 
delikatny
Sztuka
w doniczce o średnicy ok. 12 cm, 
wysokość rośliny: ok. 25 cm

999
GARDENLINE
Cebulki narcyzów 
i tulipanów
Sztuka
zestaw cebulek narcyzów lub 
tulipanów w różnych kolorach

1499

GARDENLINE
Rośliny zielone 
doniczkowe
Sztuka
w doniczce o średnicy 17 cm, 
wysokość rośliny: ok. 65–80 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1999

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



8999

KIDDE
Czujnik 
tlenku węgla 7CO
Sztuka
elektrochemiczny sensor CO; 
sygnalizacja końca okresu 
eksploatacyjnego; wolnostojący 
lub do montażu na ścianie

HOME CREATION
Worki próżniowe 
na ubrania
Zestaw 2 szt.
wielokrotnego użytku; chronią 
odzież przed kurzem i wilgocią; 
do wyboru dwa rodzaje

999

QUIGG
Odkurzacz ręczny 
z ruchomą głowicą
Sztuka
do odkurzania na mokro i sucho; 
dwa stopnie mocy; zmywalny filtr 
stały; do wyboru różne rodzaje

LIVING ART
Dekoracje jesienne
Sztuka
wykonane ręcznie; 
do wyboru różne rodzaje

3499

199

SEVERIN
Odkurzacz 
workowy
Zestaw
teleskopowa rura o długości 81 cm; 
filtr HEPA 13; z akcesoriami 
w zestawie: szczotka do podłóg, 
szczotka XXL do parkietów 
oraz 2 końcówki do tapicerki

249

SYGNALIZACJA 
KOŃCA DZIAŁANIA

6 POZIOMÓW 
FILTROWANIA

CZAS PRACY: 
OK. 35 MIN

RUCHOMA 
GŁOWICA

DIODY 
LED

MOC:
110 W

OGUMOWANE 
KOŁA

UCHWYT ERGOSOFT XL 
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZAGINANIEM 

2 WORKI 60 × 90 CM LUB 
2 WORKI 70 × 80 CM/80 × 110 CM

W ZESTAWIE 
2 WORKI NA KURZ 

Z MIKROWŁÓKNINY 
(4WARSTWOWE)

ZASILANIE 
BATERYJNE

10 LAT
GWARANCJI

PRZYCISK 
TEST/RESET

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

OD ŚRODY 29.09



Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

   06.0.4348 HOHENSTEIN HTTI   06.0.4348 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Sweter 
męski
Sztuka
70% bawełna, 
30% poliamid; 
do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

STRAIGHT UP
Kamizelka 
męska 
pikowana
Sztuka
100% poliamid lub 
100% poliester; 
fason swobodnie 
leżący na sylwetce; 
do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

STRAIGHT UP

DECO CRAFT
Wałek malarski
Zestaw 2 szt./10 szt.
wysokiej jakości wałki do równego 
malowania dużych powierzchni 
do wyboru:
• 2 wałki 250 mm
• 10 wałków 100 mm

999

DECO CRAFT
Pędzle
Zestaw 5 szt.
do wszystkich rodzajów farb, 
lakierów i impregnatów; 
z uchwytami antypoślizgowymi 
Soft Touch

999

4999

4499

FERREX
Narzędzia pneumatyczne
Sztuka
narzędzia o wysokiej wytrzymałości, 
dla wymagających użytkowników

119

ZE STÓJKĄ

DO WYBORU: WKRĘTARKA UDAROWA, 
BĘBEN WĘŻA PNEUMATYCZNEGO 10 M, 

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA Ø 145,
GWOŹDZIARKA

1.

1.

2.

2.

WODOODPORNY 
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. 27
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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.

socjalnych i ekonomicznych standardów. 

Poprzez stosowanie uznanych 

socjalnych i ekonomicznych standardów. 

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI  

UP2FASHION
Koszulka 
damska z długim rękawem z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) lub 85% bawełna BIO, 
10% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2-PAK

POCOPIANO
Bluza dziewczęca 
przedłużana 
z bawełną BIO
Sztuka
67% bawełna BIO, 33% poliester 
lub 75% bawełna BIO, 24% poliester, 
1% wiskoza; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 
Z ALDI

29,98
ZA 2-PAK

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

1 SZT.
1499*

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

POCOPIANO
Kurtka dziewczęca/
chłopięca pikowana
Sztuka
100% poliester lub 100% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

3999

WALKX
Kalosze damskie/męskie
Para
materiał wierzchni z wytrzymałej gumy; tekstylna wyściółka; wyjmowana 
wyściełana tekstylna wkładka; wyprofilowana gumowa podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary damskie: 37–40 Rozmiary męskie: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999

WALKX
Kalosze dziecięce
Para
gumowa cholewka; 
ciepła, tekstylna wyściółka; 
wyprofilowana podeszwa 
gumowa; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999

1.

1.

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

BOCZNE 
KIESZENIE

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

Kurtka dziewczęca/

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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POCOPIANO
Parka 
dziecięca
Sztuka
58% poliester, 32% bawełna, 10% poliamid; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  11-45432 Shirley  11-45432 Shirley  

WALKX
Buty damskie skórzane
Para
sznurowane buty ze skóry z certyfikatem LWG; 
z tekstylną wyściółką i wytrzymałą podeszwą TPR; 
łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki wewnętrznemu 
zamkowi; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

7999

WALKX
Buty 
chłopięce
Para
cholewka z poliuretanu 
i poliestru, wyściółka 
z poliestru; podeszwa wewnętrzna 
z EVA w połączeniu z poliestrem; 
podeszwa zewnętrzna z materiału 
syntetycznego (TPR); do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999

WALKX
Botki dziewczęce
Para
cholewka z poliuretanu i poliestru, wyściółka z poliestru; podeszwa 
wewnętrzna z EVA w połączeniu z poliestrem; podeszwa zewnętrzna 
z materiału syntetycznego (TPR); do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999 7499

WODOODPORNY 
MATERIAŁ

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

WALKX
Kalosze damskie/męskie
Para
materiał wierzchni z wytrzymałej gumy; tekstylna wyściółka; wyjmowana 
wyściełana tekstylna wkładka; wyprofilowana gumowa podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary damskie: 37–40 Rozmiary męskie: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

5.
5.

5.

4.

2. 3.

6.

4.

6.

BOCZNE 
KIESZENIE

WEWNĘTRZNY 
ŚCIĄGACZ PRZY 

RĘKAWACH

OCIEPLANY
 KAPTUR

POCOPIANO
Jegginsy 
dziewczęce
Para
77% bawełna, 21% poliester, 
2% elastan; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–146
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

2499
2.

POCOPIANO
Joggersy chłopięce
Para
79% bawełna, 20% poliester, 
1% elastan; z regulacją w pasie
Rozmiary: 122–158

3499
3.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 29
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Znicz 
kapliczka
Sztuka
bez wkładu; 
do wyboru 
dwa rodzaje

2499

Znicz zalewany
Sztuka

129

Znicz welon
Sztuka
do wyboru różne 
rodzaje

799

Znicz kula
Sztuka
do wyboru 
dwa rodzaje

1499

Znicz korona
Sztuka
do wyboru dwa 
rodzaje

2499

249
Znicz kulka
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

WKŁAD 
PARAFINOWY 150 G

CZAS PALENIA: 
OK. 58 H

39cm

34cm
ZALEW 

PARAFINOWY 50 G

CZAS PALENIA: 
OK. 18 H

10cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 130 G

CZAS PALENIA: 
OK. 50 H

WKŁAD 
PARAFINOWY 220 G

CZAS PALENIA: 
OK. 66 H

35cm

34cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 60 G

CZAS PALENIA: 
OK. 18 H

21cm

PAMIĘTAJMYPAMIĘTAJMY
O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

WSZYSTKIE NASZE ZNICZE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE 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.30
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Znicz kolumna
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

499

Znicz 
z dekoracyjną 
wstążką
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

599

Chryzantema pojedyncza
Sztuka
kwiaty sztuczne; wysokość: ok. 59 cm; 
do wyboru różne rodzaje

499 Znicz 
ceramiczny otwarty
Sztuka1299

Znicz z aplikacją 
serce
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

799

CALIX
Wkład parafinowy 
Sztuka

349

ZALEW 
PARAFINOWY 700 G

CZAS PALENIA: 
OK. 24 H

WKŁAD 
PARAFINOWY 120 G

CZAS PALENIA: 
OK. 36 H

GRAMATURA: 
330 G

CZAS PALENIA: 
OK. 90 H

29cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 120 G

CZAS PALENIA: 
OK. 36 H

36cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 120 G

CZAS PALENIA: 
OK. 36 H

29cm

7,5cm

34cm

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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PAMIĘTAJMYPAMIĘTAJMY
O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Znicz kapliczka
Sztuka
do wyboru różne rodzaje1299

Wianek dekoracyjny
Sztuka
wianek z dekoracją ze sztucznych kwiatów; 
średnica: 35 cm; do wyboru różne rodzaje2499

WKŁAD 
PARAFINOWY 100 G

CZAS PALENIA: 
OK. 30 H

32cm

WSZYSTKIE NASZE ZNICZE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE 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.32
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Znicz 
z aplikacją
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

499
Stroik dekorowany 
w wazonie
Sztuka
gotowa kompozycja z kwiatów sztucznych; 
wysokość: 40 cm; do wyboru rożne rodzaje

2299

Znicz kolumna 
duża
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje

1999

WKŁAD 
PARAFINOWY 190 G

CZAS PALENIA: 
OK. 65 H

38cm

WKŁAD 
PARAFINOWY 80 G

CZAS PALENIA: 
OK. 26 H

26cm

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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Stroik dekorowany w misie
Sztuka
gotowa kompozycja z kwiatów sztucznych; 
wysokość: 40 cm; do wyboru różne rodzaje

2799 Znicz 
kapliczka 
mała
Sztuka
do wyboru dwa rodzaje899

WKŁAD 
PARAFINOWY 80 G

WSZYSTKIE NASZE ZNICZE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE W POLSCE

CZAS PALENIA: 
OK. 30 H

24cm

PAMIĘTAJMYPAMIĘTAJMY
O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

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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Znicz z różą
Sztuka 
do wyboru dwa rodzaje

449

Bukiet kwiatów duży
Bukiet
kwiaty sztuczne; wysokość: 54–57 cm; 
do wyboru: róże, dalie lub gerbery

2299

Znicz z motywem 
kwiatów
Sztuka 
do wyboru dwa rodzaje

1599

WKŁAD 
PARAFINOWY 190 G

CZAS PALENIA: 
OK. 60 H

WKŁAD 
PARAFINOWY 100 G

CZAS PALENIA: 
OK. 32 H

40cm

29cm

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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 TECHNISCHE ÜBERWACHUNGSVEREINE (TÜV) 
Certyfikaty ośrodków TÜV dla artykułów technicznych to dodatkowe potwierdzenie 
ich jakości, bezpieczeństwa oraz użyteczności. Ośrodki TÜV (Stowarzyszenia Nadzoru 
Technicznego) na zlecenie producentów kontrolują produkty techniczne zarówno pod kątem 
ich dopuszczalności do ruchu i bezpieczeństwa, jak i zgodności z wymogami ustawowymi.

 BIO BAWEŁNA 
Certyfikat bawełna BIO powstał dla utworzenia i implementacji socjalnych, ekonomicznych 
standardów. Poprzez stosowanie uznanych międzynarodowych norm zrównoważonego rozwoju 
jako ALDI angażujemy się, wraz z naszymi kontrahentami, na rzecz zrównoważonych ulepszeń 
przy uprawie bawełny.

 GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS) 
Organizacja globalnie definiuje jednolicie, obowiązujące kryteria dla przetwarzania tekstyliów 
z utworzonych z certyfikatami biologicznymi włókien naturalnych przez cały łańcuch tekstylny. 
Te kryteria obejmują kontrolowane biologiczne uprawy włókien, przyjazne dla środowiska i pod 
względem socjalnym wytwarzanie i jednolite znakowanie produktów. 

Poznaj 
    ważne
CERTYFIKATY
W ALDI oferujemy najwyższą jakość produktów, pochodzących 
ze zrównoważonych źródeł, co potwierdzają liczne certyfikaty, 
wystawiane przez niezależne organizacje i instytuty badawcze.

 OEKOTEX 
Oeko-Tex Standard 100 to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych 
i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. Organizacja 
Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których przeprowadzone zostały badania 
mające zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających 
konsumentom.

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.36

 DEKRA GEPRÜFT
Dekra to jednostka certyfikująca w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, 
certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu 
oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych. 
W przypadku produktów non-food najczęściej znajdziemy go na kosmetykach 
samochodowych i elementach pojazdów oraz na produktach małego AGD.

 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®)
Znakiem FSC oznaczane są drewno i produkty drewniane, które pochodzą z odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej, spełniającej obowiązujące na całym świecie standardy środowiskowe 
i społeczne. Certyfikacja obejmuje dziesięć kryteriów zrównoważonego rozwoju, m.in. możliwość 
pełnej identyfikowalności łańcucha produkcji drewna; surowiec nie może pochodzić z terenów 
chronionych, a przy jego pozyskiwaniu muszą być szanowane prawa ludności rdzennej i musi 
być zapewniona długotrwała równowaga ekologiczna terenu leśnego.

 COTTON MADE IN AFRICA (CMIA)
Inicjatywa Cotton made in Africa (CmiA) ma na celu danie jak największej liczbie 
małych producentów w Afryce możliwości polepszenia warunków życiowych, ich 
i ich rodzin. Standard ten oznacza również certyfikowaną zrównoważoną bawełnę 
z regionu subsaharyjskiego Afryki, która jest produkowana z wyłączeniem sztucznego 
nawadniania, zmian ładunku genetycznego i określonych niebezpiecznych pestycydów. 

POZNAJ NASZE MARKI WŁASNE

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. 39



 DEKRA GEPRÜFT 
Dekra to jednostka certyfikująca w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, 
certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu 
oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych. 
W przypadku produktów non-food najczęściej znajdziemy go na kosmetykach 
samochodowych i elementach pojazdów oraz na produktach małego AGD.

 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®) 
Znakiem FSC oznaczane są drewno i produkty drewniane, które pochodzą z odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej, spełniającej obowiązujące na całym świecie standardy środowiskowe 
i społeczne. Certyfikacja obejmuje dziesięć kryteriów zrównoważonego rozwoju, m.in. możliwość 
pełnej identyfikowalności łańcucha produkcji drewna; surowiec nie może pochodzić z terenów 
chronionych, a przy jego pozyskiwaniu muszą być szanowane prawa ludności rdzennej i musi 
być zapewniona długotrwała równowaga ekologiczna terenu leśnego.

 COTTON MADE IN AFRICA (CMIA) 
Inicjatywa Cotton made in Africa (CmiA) ma na celu danie jak największej liczbie 
małych producentów w Afryce możliwości polepszenia warunków życiowych, ich 
i ich rodzin. Standard ten oznacza również certyfikowaną zrównoważoną bawełnę 
z regionu subsaharyjskiego Afryki, która jest produkowana z wyłączeniem sztucznego 
nawadniania, zmian ładunku genetycznego i określonych niebezpiecznych pestycydów. 

POZNAJ NASZE MARKI WŁASNE

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. 37



  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

3999
QUEENTEX
Piżama 
damska 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

-25%

299
399

TYMBARK
Sok 
pomarańczowy
Karton 1 l
100%, źródło witaminy C

Stroik dekorowany w misie
Sztuka
gotowa kompozycja z kwiatów sztucznych; wysokość: 40 cm; do wyboru różne rodzaje

2799

FINISH
Tabletki 
do zmywarki 
Classic
Opak. 110 szt.
(1 szt. = 0,36)
czyszczą i nadają połysk

TYLKO TERAZ

3999

OD SOBOTY 2.10OD CZWARTKU 30.09

OD PONIEDZIAŁKU 27.09 OD ŚRODY 29.09

39/2021

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.

NIE PRZEGAP OKAZJI

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

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



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



