
ALE!
CENA

Gramofon 
i odtwarzacz kaset 
z portem USB 
Sztuka

HIT

219LIVING ART
Świeczka sukulent
Sztuka/Opak.

1099

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 10.03 OD SOBOTY 13.03



HOME CREATION
Pokrywka uniwersalna
Sztuka
szklana; z silikonową krawędzią; pasuje do naczyń 
o średnicy 24/26/28 cm

1999

GARDENLINE
Wiązania ogrodnicze
Sztuka/Zestaw 
szeroki wybór wiązań ogrodniczych pomocnych w uprawie 
roślin i warzyw, np. łyko naturalne, sznurek kokosowy, 
taśma jutowa, uchwyty do tyczek, zapinki podtrzymujące

699

WALKX
Chodaki ogrodowe 
damskie/męskie
Para
z wytrzymałego i łatwego w pielęgnacji tworzywa sztucznego; 
wyjmowana wkładka tekstylna; profilowana podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37/38–43/44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2199

RABATKI,
grządki 

i porządki

CAR XTRAS
Żarówki 
samochodowe
Zestaw
halogenowe; dopuszczone 
do użytku w całej Europie; 
do wyboru różne rodzaje

2999

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 10.03



AGRA
Nawóz 
organiczny
Opak. 1 kg
produkowany wyłącznie 
z surowców pochodzenia 
naturalnego; uzupełnia 
niedobory materii organicznej 
w glebie; do wyboru 
nawóz do borówek, nawóz 
do truskawek lub nawóz 
do warzyw i rozsad

999

GARDENLINE
Wąż zraszający/
z gumy porowatej
Sztuka
do wyboru:
• trójkanałowy zraszający o długości 

20 m; z przyłączem i szybkozłączką; 
ciśnienie robocze: 2–4 bary

• z gumy porowatej o długości 
15 m; z reduktorem ciśnienia 
oraz zaślepką; ciśnienie robocze: 
1–3 bary; do podlewania 
powierzchniowego i podziemnego

3999

GARDENLINE
Kran z zaworem 
kulowym
Sztuka
do wyboru: ½˝ lub ¾˝; temperatura robocza 
od 5° do 60°C; możliwość podłączenia węża; 
maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze: 
ok. 10 barów; mosiężny korpus oraz dźwignia 
z aluminium

1499

LIVING ART
Świeczka sukulent
Sztuka/Opak.
do wyboru:
• świeczka w cementowej doniczce, 

różne rodzaje
• świeczka w słoiczku z korkową 

pokrywką, różne rodzaje
• zestaw 2 świeczek w szkle, 

różne rodzaje
• zestaw 6 świeczek-podgrzewaczy, 

w aluminiowej osłonce, dwa rodzaje

1099

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.
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NA EKSPOZYTORZE

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

CIF
Spray do czyszczenia 
Natureʼs
Opak. 750 ml
(1 l = 13,32)
100% składników pochodzenia naturalnego; 
do wyboru: do łazienki lub kuchni

999
CIF
Spray 
do czyszczenia
Opak. 750 ml
(1 l = 13,32)
do wyboru: do kuchni, łazienki 
lub antybakteryjny

999

PUTZMEISTER
Środek 
czyszczący 
do lodówek
Opak. 150/250 ml
(100 ml = 4,26/2,56) 
do wyboru: żel neutralizujący 
zapachy lub płyn do czyszczenia

639

CIF
Specjalistyczny spray 
do czyszczenia
Opak. 435 ml
(1 l = 22,97) 
do wyboru różne rodzaje

999

PUTZMEISTER
Ściereczki 
do mycia okien
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 4,50)
zapewniają mycie i polerowanie bez smug; 
wykonane z mikrofibry

899

BROS
Pułapka na mole 
spożywcze
Sztuka
lep bez zapachu i bez substancji 
owadobójczych

499

PUTZMEISTER
Ściereczki gąbczaste 
z mikrofibry
Opak. 5 szt.
(1 szt. = 0,80)
do wyboru różne kolory

399

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.
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DOMESTOS
Płyn 
do WC 
Power 
Fresh
Opak. 700 ml
(1 l = 11,41)
czyści i dezynfekuje; 
zapobiega 
powstawaniu kamienia

799

DOMESTOS
Zawieszka do WC
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 3,33)
zapewnia długotrwały zapach i ochronę 
przed osadzaniem się kamienia; 
do wyboru różne rodzaje

999

COCCOLINO
Żel do prania
Opak. 1,8 l
(1 l = 12,77)
usuwa nawet uporczywe plamy 
i zabrudzenia; dba o tkaniny 
i pomaga utrzymać pierwotny 
kształt ubrań i intensywność 
kolorów; do wyboru różne rodzaje

2299

COCCOLINO
Kapsułki do prania
Opak. 29 szt.
(1 szt. = 0,79) 
radzą sobie nawet z ciężkimi plamami, jednocześnie 
pomagając zachować intensywny kolor ubrań; pomagają 
usuwać zmechacenia z ubrań; do wyboru różne rodzaje

2299

COCCOLINO
Płyn 
do płukania 
tkanin – 
koncentrat
Butelka 1,45 l
(1 l = 6,89)
linia perfumowana 
z wyjątkową technologią 
mikrokapsułek; wystarcza 
na ok. 58 prań; do wyboru 
różne zapachy

999

DOMESTOS
Żel do WC Zero kamienia
Butelka 750 ml
(1 l = 11,99)
dezynfekujący żel do toalet, usuwa kamień 
i zapobiega jego powstawaniu; 
do wyboru różne rodzaje

899
DOMESTOS
Zawieszka do WC 
Blue Water
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 4,50)
zapobiega powstawaniu kamienia, 
barwi wodę

899
DOMESTOS
Zawieszka do WC Eco
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 4,50)
z naturalnymi ekstraktami; zapobiega 
osadzaniu się kamienia; do wyboru 
zapach: cytrusowy lub kwiatowy

899

CZYSTO, aż się błyszczy!
NA EKSPOZYTORZE

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 10.03



JAKOŚĆ,
� órą poczuj� z

PIERRE CARDIN
Bokserki 
męskie
Para
95% bawełna, 5% elastan 
lub 57% bawełna, 
38% poliester, 5% elastan; 
dobrze przylegające 
do ciała, z szeroką gumą 
w pasie; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

1499

PIERRE CARDIN
Skarpety męskie
Opak. 3 pary
72% bawełna, 26% poliester, 2% elastan; 
idealne do garnituru; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 39/42–43/46

1199

PIERRE CARDIN
Sweter męski
Sztuka
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

8999
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3PAK

100% BAWEŁNA

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.
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Stacja pogodowa 
sterowana radiowo
Sztuka
duży wyświetlacz z podświetleniem; wskaźnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej; 
wskaźnik wilgotności powietrza, zegar radiowy, wskaźnik fazy księżyca, dwie funkcje 
alarmowe; w zestawie z bateriami; do wyboru kolor biały lub czarny

8900

Zestaw 
kreatywny 
z pianki
Zestaw
z tworzywa EVA i filcu; 
do wyboru zajączki 
lub kurczaki

799

LIVING ART
Zestaw obrazów
Opak.
w zestawie szablon i instrukcja montażu; wymiary: 
2 × 35/25 cm, 1 × 35/55 cm i 1 × 75/30 cm; wymiar 
całkowity: 75 × 90 cm; do wyboru różne rodzaje 

3999

FERREX
Akumulatorowe 
nożyce do trawy 
i krzewów 7,2 V
Sztuka
dołączany wózek i regulowana 
rączka teleskopowa (do pracy 
bez schylania się) długości 
120 cm; system łatwej wymiany 
ostrza; w zestawie nóż do cięcia 
trawy i krzewów; 
• nożyce do trawy – szerokość 

cięcia: 90 mm
• nożyce do krzewów – długość 

cięcia: 170 mm, maksymalna 
średnica gałęzi: 8 mm 

akumulator 7,2 V o pojemności 
2,5 Ah

129

NOWOCZESNY
DESIGN

LIGHTZONE
Lampa stojąca podłogowa
Sztuka
wysokość: ok. 155 cm; średnica klosza: 
ok. 50 × 26 cm; kabel o długości ok. 3 m 
z włącznikiem nożnym; w komplecie żarówka LED 
E27; moc: ok. 5 W, strumień świetlny: ok. 430 lm; 
ciepła barwa światła; do wyboru dwa kolory

229

7Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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RĘCZYMY
za jego poręczność

CZAS PRACY: 
45 MIN
(TRYB ECO) 

AKCESORIA: 
MAŁA SZCZOTKA 
ORAZ DYSZA 
SZCZELINOWA

MONTAŻ 
NA ŚCIANIE 

Żonkile
Bukiet
13 sztucznych kwiatów; 
wysokość: 45 cm

999

IW00201

Firana
Sztuka
100% poliester; gatunek I; 
gotowa do zawieszenia; 
wymiary: 150 × 300 cm;
krój z delikatnym wycięciem; 
biała; do wyboru różne rodzaje 

3999

QUIGG
Bezprzewodowy 
odkurzacz ręczny
Sztuka
2 w 1: również jako mały, ręczny 
odkurzacz; technologia cyklonowa; 
szczotka z frontowym oświetleniem 
LED; trzy prędkości do wyboru; zbiornik 
na kurz o pojemności ok. 0,6 l; nadaje 
się do wszystkich rodzajów podłóg

399
FILTR HEPA 

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.
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Bieżnik
wielkanocny
Sztuka 
100% poliester; z wielkanocnymi 
aplikacjami; wymiary: 120 × 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1599

Serwetka 
wielkanocna 
żakardowa
Sztuka
100% poliester; średnica: 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

299

Obrus 
wielkanocny
Sztuka
100% poliester; z wielkanocnymi 
aplikacjami; wymiary: 130 × 160 cm; 
do wyboru różne rodzaje

3499

IW00201

IW00201

IW00201

WIELKA moc dekoracji

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.
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ZAKRĘCONY
na punkcie 
muzyki

Gramofon 
i odtwarzacz kaset 
z portem USB 
Sztuka
• czytnik kart SD, port USB
• podświetlany wyświetlacz LCD
• umożliwia bezpośrednią konwersję 

na MP3 – przenoszenie muzyki z kaset, 
płyt gramofonowych bezpośrednio 
na pendrive’a, kartę pamięci SD 
lub odtwarzacz MP3

• programowalna pamięć 
na 99 utworów MP3

• wbudowane głośniki (2 × 1,5 W RMS)
• 3 prędkości obrotowe: 

33, 45, 78 obr./min
• złącza: audio (cinch), AUX (jack 3,5 mm), 

gniazdo słuchawek (jack 3,5 mm)
• z pilotem

HIT

219

OD SOBOTY 13.03

10/2021 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



