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UP2FASHION
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Sztuka

HIT
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RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 3.03 OD SOBOTY 6.03



UBRANKA
z uśmiechem

POCOPIANO
Rajstopy/Skarpetki 
niemowlęce z bawełną BIO
Para/Opak. 2 pary 
78% bawełna BIO, 20% poliamid, 2% elastan (Lycra®) lub 75% bawełna BIO, 
23% poliamid, 2% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
Rajstopy: 62/68–86/92 
Skarpetki: 12/14–19/22

999

POCOPIANO
Body niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO lub 96% bawełna BIO, 
4% wiskoza; do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1999

POCOPIANO
Akcesoria niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2/3 szt.
100% bawełna BIO lub 96% bawełna BIO, 4% wiskoza 
lub 95% bawełna BIO, 5% elastan; do wyboru zestaw 
trzech chustek, trzech czapek lub dwóch śliniaczków
Rozmiar: uniwersalny lub 74/80–98/104

1299

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI    A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

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

  05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI  05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

2 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD ŚRODY 3.03



WALKX
Sneakersy dziecięce
Para
skórzane; z zapięciem na rzepy; tekstylna futrówka, wyściełana skórzana 
wkładka buta z systemem dopasowania; elastyczna podeszwa z TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 25–29

4499

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

   12.HBD.06546 HOHENSTEIN HTTI   12.HBD.06546 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
T-shirt dziecięcy z długim rękawem
z bawełną BIO 
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 98% bawełna BIO, 
2% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

1999
1.

POCOPIANO
Jeansy 
chłopięce
Opak. 2 pary
85% bawełna, 13% poliester, 
2% elastan lub 63% bawełna, 
35% poliester, 2% elastan; 
z wewnętrzną regulacją 
obwodu pasa
Rozmiary: 92–116

3999
2.

2.

1. 1.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Organic
Certifi ed by Control Union

CU 822122

2PAK

2PAK

3Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD ŚRODY 3.03



WALKX
Sneakersy 
damskie
Para
poliuretanowa cholewka 
imitująca skórę; wyściółka 
wewnętrzna z miękko 
wyściełaną wkładką; lekko 
wyprofilowana podeszwa 
z elementem amortyzującym; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–39

4999

QUEENTEX
Biustonosz 
z bawełną BIO
Sztuka
90% bawełna BIO, 
10% elastan, koronka: 
86% poliamid, 14% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 80D–90E

1999

   A06-0543 HOHENSTEIN HTTI   A06-0543 HOHENSTEIN HTTI  

QUEENTEX
Moda XXL 
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

1999

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 90% 
Organically Grown Organically Grown 

Cotton Certifi ed by CU Cotton Certifi ed by CU 

O
RGANIC 100

content stan
da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

Certifi ed by Ecocert Greenlife
151742

CENA
ALE!

HIT

3499
QUEENTEXQUEENTEX
Moda XXL 
Koszula nocna 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 
94% bawełna BIO, 6% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

4 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD ŚRODY 3.03



NA DRODZE
do wiosny

LIVING ART
Budka lęgowa dla ptaków
Sztuka
odporna na warunki atmosferyczne; zdejmowany dach; z pętlą 
do zawieszenia; otwór wlotowy o średnicy ok. 3,5 cm; wysokość 
(w zależności od modelu): ok. 28 cm; do wyboru różne wzory

3999

AUTO XS
Dywaniki 
samochodowe 
Zestaw 4 szt.
w zestawie 2 przednie 
i 2 tylne dywaniki; 
100% polipropylen; 
antypoślizgowe; łatwe 
do czyszczenia; z tekstylną 
podszewką; do wyboru 
różne rodzaje

3999
CAR XTRAS
Środki 
do pielęgnacji 
samochodu
Opak. 500/750 ml
(1 l = 19,98/13,32)
do wyboru środek: 
• do czyszczenia felg
• do nabłyszczania lakieru
• do pielęgnacji lakieru
• do pielęgnacji wnętrza samochodu 

999

5Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD ŚRODY 3.03



Rozpi� zczaj

Dzień 
Kobi� 

Tulipany
Bukiet 14/15 szt.
do wyboru różne kolory1999

GARDENLINE 
Tulipany 
Bukiet 10 szt.
do wyboru różne kolory

999 GARDENLINE
Narcyzy
Bukiet 10 szt.
długość: 30 cm

229

GARDENLINE
Gerbery
Bukiet 10 szt.
do wyboru różne kolory

999

6 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03



Róże długie
Bukiet
wysokość: 60 cm1899

Bukiet 
kwiatów
Bukiet
wysokość: 40–45 cm

1899

Róża pojedyncza 
Sztuka
wysokość: 70 cm

899

GARDENLINE
Róże 
Bukiet 12 szt.
długość: 40 cm; do wyboru różne kolory 

899

7Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03



UP2FASHION
Tunika/Bluzka damska
Sztuka
100% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44

3499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  2020OK1227 Aitex  2020OK1227 Aitex  

UP2FASHION
Jeansy damskie
Para
99% bawełna, 1% elastan (Lycra®) lub 90% bawełna, 
7% poliester, 3% elastan; długość standardowa 
lub 7/8; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4499

  11-45432 Shirley  11-45432 Shirley  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

UP2FASHION
Płaszcz damskiPłaszcz damski
Sztuka
67% poliester, 33% bawełna; 67% poliester, 33% bawełna; 
podszewka: 100% poliester; podszewka: 100% poliester; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

HIT

9900

RĘKAW 3/4 
LUB DŁUGI

KRONTALER
Zegarek 
kwarcowy
Sztuka
wysokiej jakości mechanizm 
kwarcowy; wodoszczelność 
do 5 barów; analogowe wskazanie 
czasu; do wyboru różne rodzaje

2999

8 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03



ZBUDUJ STYL 
od podstaw

ROYAL CLASS
Pasek męski 
skórzany
Sztuka
100% skóra naturalna; szerokość paska: 
ok. 3,5 cm; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 95–115 cm

3499

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

4499

WALKX
Półbuty męskie skórzane
Para
cholewka ze skóry, miękka tekstylna wyściółka, podeszwa wewnętrzna z pianki 
zapamiętującej kształt stopy, amortyzacja w okolicach pięt; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

6999

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

STRAIGHT UP
Sweter męski
Sztuka 
50% bawełna, 50% akryl; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999
1.

1.

2.

STRAIGHT UP
Spodnie 
męskie chino
Para 
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

4499
2.

9Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03



OPTIWISCH
Chusteczki do czyszczenia okularów
Opak. 120 szt.
(1 szt. = 0,07)
nawilżane; uniwersalne zastosowanie; nie zawierają alkoholu; o cytrynowym zapachu

799

LIVING ART
Jajka wielkanocne 
dekoracyjne
Opak. 16 szt.
wykonane z tworzywa sztucznego; 
do dekoracji wnętrz i ogrodów; 
do wyboru różne rodzaje

899

LIVING ART
Podgrzewacze maxi
Opak. 10/16 szt.
(1 szt. = 1,00/0,62)
bezzapachowe; czas palenia: ok. 8 h; do wyboru różne rodzaje

999
LIVING ART
Dekoracja 
wielkanocna
Sztuka
wykonane ręcznie wieńce 
wielkanocne; do wyboru 
różne rodzaje 

3499

KOKETT
Serwetki 
z wiosennymi 
motywami
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,10)
do wyboru: 33 × 33 cm 
lub 24 × 24 cm

399

10 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03



HOME CREATION
Emaliowane naczynie do pieczenia
Sztuka
ze stali węglowej, z emaliowaną powłoką; przystosowane do użycia w piekarniku 
(w temperaturze maks. 250°C); do wyboru dwa rodzaje

2999

HOME CREATION
Termos stołowy 1 l
Sztuka
do serwowania ciepłych i zimnych 
napojów; próżniowy wkład szklany; 
do wyboru różne rodzaje

2900

QUIGG
Czajnik elektryczny 1,7 l
Sztuka
cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD; funkcja podtrzymywania temperatury; 
zabezpieczenie przed pracą na sucho; do wyboru różne rodzaje

9900

HOME CREATION
Rondel 1,8 l
Sztuka
z odlewu aluminium; z 2 otworami do odlewania; 
wewnątrz potrójna powłoka ILAG® Granitec HL 
odporna na ścieranie; do stosowania także 
w piekarniku do 150°C

4900

DO WSZYSTKICH TYPÓW KUCHENEK, 
TAKŻE INDUKCYJNYCH

PODŚWIETLANY 
WSKAŹNIK 

POZIOMU WODY

MAKS. 3000 W

NACZYNIA
czynią mistrza!

11Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03



7900 8900
HOME CREATION
Garnek z pokrywką 
Sztuka
z odlewu aluminium; wewnętrzna potrójna 
powłoka ILAG® Granitec HL; szklana pokrywka 
z silikonową krawędzią ochronną ze zintegrowanymi 
otworami do odcedzania; przystosowany do użycia 
w piekarniku (w temperaturze maks. 120°C)

GARNEK 1,8 L GARNEK 2,5 L GARNEK 4,2 L GARNEK 6,8 L

5999 9900

DO WSZYSTKICH TYPÓW 
KUCHENEK, TAKŻE 

INDUKCYJNYCH

GOTUJĄ SIĘ
do obiadu

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

36 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

OD SOBOTY 6.03

9/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 
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



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



