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HITY OD ŚRODY 10.11

UP2FASHION
Moda XXL  
Sukienka 
damska dresowa
Sztuka

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

3900

4499 4499

39003900
UP2FASHION
Moda XXL 
Spodnie damskie
Para IDEALNY

pomysł 
na prezent

IDEALNY
pomysł 

na prezent

UP2FASHION
Moda XXL 
Sweter damski 
Sztuka

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

IDEALNY
pomysł 

na prezent

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

MIĘKKA, 
PLUSZOWA 

BLUZA

ENRICO MORI
Moda XXL  
Piżama męska
Komplet

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

QUEENTEX
Piżama 
damska
Komplet IDEALNY

pomysł 
na prezent



TESA
Klej dekoracyjny
Sztuka/Zestaw
do wyboru: klej transparentny (35 ml) 
lub kleje dekoracyjne z brokatem (6 × 10 ml)

799

TESA
Taśma klejąca
Zestaw 8 szt.
doskonała taśma 
do pakowania prezentów 
i prac szkolnych oraz 
biurowych; 10 m × 15 mm

LIVING ART 
Tasiemka 
dekoracyjna
Zestaw
różne zestawy 
tasiemek, idealnych 
do pakowania 
prezentów i tworzenia 
dekoracji

599

LIVING ART 
Świąteczne zestawy do dekoracji
Zestaw
szeroki wybór wysokiej jakości zestawów do tworzenia dekoracji; 
do wyboru różne komplety, m.in.: makrama, filc, koraliki, rozety, 
bombki z brokatem, figurki

1599

399 Foliowe torebki prezentowe
Zestaw
do pakowania drobiazgów, prezentów; z klipsami w zestawie; 
nadają się do żywności; różne zestawy

NADAJĄ SIĘ 
DO ŻYWNOŚCI

PRODUKT 
SPRZEDAWANY 

BEZ ZAWARTOŚCI 

8,96
ZA 8-PAK

*  Cena za sztukę obowiązuje
tylko przy zakupie 8-paku. 
Produkt sprzedawany 
wyłącznie w 3-paku.

SZTUKA
112*

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 10.11



TESA
Podajnik 
z taśmą klejącą
Sztuka
duża, stabilna podstawa umożliwia 
łatwą obsługę jedną ręką; w komplecie 
z rolką taśmy (10 m × 15 mm)

1199

Wysokiej jakości papier ozdobny
Rolka
papier do pakowania prezentów; klasa premium; 5 m × 70 cm 

499
ROMEO & CACHET
Kalendarz adwentowy dla psa/kota
Sztuka
zawiera różne przysmaki; z prezentem niespodzianką dla pupila

1999

Kalendarz adwentowy 
dla dzieci
Sztuka
do wyboru kalendarze z 24 miniksiążeczkami,
z licencji: Strażak Sam, Świnka Peppa i Psi Patrol

2999

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

OD ŚRODY 10.11



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

GARDENLINE
Kaptur ochronny do roślin XXL
Sztuka
wzmocniony, ciepły i łatwy do nałożenia kaptur; nadaje się zarówno 
do krzewów, jak i zebranych roślin balkonowych w donicach

4999

HOME CREATION
Krzesełko 
dziecięce 2 w 1
Sztuka
praktyczne krzesełko z funkcją 
stolika do zabaw i prac plastycznych 
– zależnie od ustawienia

7999

HOME CREATION
Dziecięcy regał na książki
Sztuka
wygodny i bezpieczny regał na książki, malowanki 
oraz inne akcesoria, 5 półek tekstylnych

7999

Legowisko dla kota/psa
Sztuka
z możliwością prania; do wyboru:
• z regulacją wielkości za pomocą troczków; 

wymiary: 70 × 60 cm
• z wyjmowaną wkładką; wymiary: 95 × 70 cm

Legowisko dla kota/psaLegowisko dla kota/psa

3999

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 50 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.4

OD ŚRODY 10.11



GARDENLINE
Kaptur ochronny do roślin XXL
Sztuka
wzmocniony, ciepły i łatwy do nałożenia kaptur; nadaje się zarówno 
do krzewów, jak i zebranych roślin balkonowych w donicach

HOME CREATION
Pokrywki/Opaski silikonowe 
do żywności
Zestaw 3/5 szt.
100% silikon platynowy; wielokrotnego użytku

899

FOLIA
Woreczki strunowe 
Opak. 75 szt.
(1 szt. = 0,20)
do wyboru różne pojemności

1499

HOME CREATION
Dziadek do orzechów
Sztuka 
z drewna bukowego; do orzechów o maks. średnicy 4 cm

1299

AMBIANO
Ekspres przelewowy 
do kawy 900 W
Sztuka 
dzbanek termiczny o pojemności 1,2 l ze stali 
nierdzewnej; funkcja wyboru aromatu kawy; 
cyfrowy wyświetlacz z funkcją timera 24 h

149

PYSZNEJ
kawusi!

AUTOMATYCZNE 
WYŁĄCZENIE

AŻ 10 FILIŻANEK KAWY 
W JEDNYM CYKLU

ZABEZPIECZENIE 
PRZED KAPANIEM

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

OD SOBOTY 13.11



LIGHTZONE
Łańcuch świetlny 
LED Galaxie
Sztuka
z automatycznym wyłączaniem 
po 6 godzinach; 4 stopnie regulacji 
przyciemniania: 100, 75, 50, 25%; 
8 różnych trybów świecenia; 
z pilotem zdalnej obsługi; 
do użytku wewnątrz i na zewnątrz; 
do wyboru dwa rodzaje

4999

LIGHTZONE
Choinka świetlna LED
Sztuka
wysokość: ok. 170 cm, szerokość: ok. 73 cm; 55 diod 
LED; do wewnątrz i na zewnątrz; IP44; funkcja timera

2999

LIVING ART
Kalendarz 
adwentowy
Zestaw
do samodzielnego przygotowania 
kalendarza z drobnymi upominkami; 
do wyboru różne rodzaje

1999

LIGHTZONE
Girlanda bożonarodzeniowa LED
Sztuka
długość girlandy: 5 m; do wewnątrz i na zewnątrz; IP44; funkcja timera; 
80 diod LED; z elementem łączącym do 3 girland; do wyboru różne barwy światła 

LIGHTZONE
Obrazek 
okienny LED
Sztuka
wymiary: ok. 50 × 38 cm; 
funkcja timera; barwa 
światła: ciepła biel; 
do wyboru różne rodzaje

2999

5999

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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LIGHTZONE
Łańcuch LED/
Lampki tealight LED
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• łańcuch świetlny z 20 diodami LED 

lub microLED; funkcja timera
• 4 lampki tealight LED, średnica: 

ok. 3,7 cm
• 2 lampki tealight LED, średnica: 

ok. 5,8 cm

999

Mocowania do dekoracji świątecznych
Opak.
tworzywo sztuczne lub metal; różne rodzaje

399

LIVING ART
Świąteczne elementy dekoracyjne
Sztuka/Zestaw
do wyboru różne rodzaje, m.in.: zawieszki i dekoracje filcowe, 
spinacze drewniane, dekoracje słomiane

999

LIVING ART
Puszka na ciastka
Zestaw 3 szt. 
do wyboru zestaw 
puszek okrągłych 
lub prostokątnych

1999
LIGHTZONE
Kurtyna akrylowa LED
Sztuka 
barwa światła: ciepła lub zimna biel; funkcja 
timera; szerokość kurtyny: ok. 84 cm; długość 
przewodu zasilającego: ok. 150 cm; w komplecie 
4 przyssawki; do wyboru różne rodzaje

2999

LIGHTZONE
Łańcuch świetlny 1000 LED
Sztuka 
do wewnątrz i na zewnątrz; IP44; funkcja timera; 
barwa światła: ciepła biel lub bursztynowa; 
8 różnych trybów świecenia; cztery stopnie 
regulacji przyciemnienia; do wyboru różne rodzaje

9900
LIVING ART
Ozdoby świąteczne filcowe
Sztuka/Zestaw 
z motywami bożonarodzeniowymi; 
do wyboru różne rodzaje

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. 7
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HOME CREATION
Ścierki żakardowe 
do naczyń
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 6,65)
100% bawełna; wymiary: 50 × 70 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1995

LIVING ART 
Świeca 
zapachowa 
w szklanym 
słoiczku
Sztuka
różne rodzaje 

599

A02-0301 

ZALEW: 
125 G

CZAS PALENIA: 
OK. 30 H

CZAS PALENIA: OK. 1954 H
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)

LIVING ART 
Świeca blokowa
Opak. 2/4/6 szt.
różne rodzaje

1499

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

OD SOBOTY 13.11



HOME CREATION
Dywan winylowy
Sztuka 
wodoodporny; łatwy w czyszczeniu; można stosować 
przy ogrzewaniu podłogowym; wymiary: 80 × 120 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3999

LIGHTZONE
Oprawa LED 
z czujnikiem ruchu
Sztuka
plafon LED o dużej jasności, odporny 
na czynniki atmosferyczne oraz wyposażony 
w czujniki ruchu i zmierzchu

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

7999

RÓŻNOŚCI do domu
JASNOŚĆ: 1500 LM

WODOODPORNOŚĆ IP54

ŚREDNICA: 28 CM

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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SIĘ NOSI
MODA DAMSKA XXL

SWETER DAMSKI/
SUKIENKA DRESOWA/

SPODNIE

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Moda XXL 
Spodnie damskie
Para
mieszanka poliestru, poliamidu 
i elastanu; z elastyczną gumką 
i kieszeniami; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

UP2FASHION
Moda XXL Sweter damski 
Sztuka
74% akryl, 17% poliester, 9% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 40/42–48/50
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3900

3900

UP2FASHION
Moda XXL 
Sukienka damska dresowa
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

3900
IDEALNY

pomysł
na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

3900

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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WYBIERZ 
BIO BAWEŁNĘ 
Z ALDIQUEENTEX

Moda XXL 
Majtki damskie
Opak. 3 pary
92% bawełna, 8% elastan (Lycra®); w skład 
opakowania wchodzą: jedna para z elementami 
koronkowymi oraz dwie pary uniwersalne; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

QUEENTEX
Biustonosz 
zmniejszający biust
Sztuka
82% poliamid, 18% elastan; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 80D–90E

2499

   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI   A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

QUEENTEX
Moda XXL 
Piżama damska
Komplet
100% bawełna lub 94% bawełna, 
6% wiskoza; do wyboru różne komplety
Rozmiary: 44/46–52/54

3999

3-PAK

23,97
ZA 3-PAK

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

1 PARA
799*

ACTIVE TOUCH
Koszula męska 
flanelowa 
ocieplana
Sztuka 
100% poliester; 
z kapturem lub bez; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

5999

UP2FASHION
Moda XXL 
Legginsy 
damskie zimowe 
z bawełną BIO
Para
95% bawełna, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna, 
5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: L–XXL

2499

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  

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

KIESZENIE 
BOCZNE 

I PRZEDNIE

Z KAPTUREM LUB 
KOŁNIERZYKIEM 

KENT

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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KOŁNIERZYK 
Z WKŁADKAMI 

WENDLER

   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

PAMPERS 
Pieluchomajtki
Opak. 30/28/25 szt. 
(1 szt. = 0,83/0,89/1,00)
do wyboru:
• rozmiar 4 – 30 szt.
• rozmiar 5 – 28 szt. 
• rozmiar 6 – 25 szt.

TYLKO TERAZ

2499
ROYAL CLASS
Moda XXL Koszula męska 
biznesowa Regular fit
Sztuka
100% bawełna; łatwość prasowania; 
oddychająca; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

5499

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!

Moda XXL Koszula męska 

IDEALNY
pomysł

na pr� ent

Winogrona zielone 
bezpestkowe 
Cena za kg
klasa I

-46%

699
1299

LIGHTZONE
Oprawa LED 
z czujnikiem ruchu
Sztuka7999

OD SOBOTY 13.11OD ŚRODY 10.11

OD PONIEDZIAŁKU 8.11 OD ŚRODY 10.11

45/2021

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

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



