
ALE!
CENA

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

UP2FASHION
Moda XXL 
Bluzka 
damska
Sztuka

HIT

2990

HIT

349
FERREX
Elektryczna 
kosiarka 
do trawy 
1800 W
Sztuka

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 17.03 OD SOBOTY 20.03



POMÓŻ PTAKOM 
I PSZCZOŁOM

BELAVI
Pergola
Sztuka
podpora dla róż i innych 
roślin pnących; stabilna 
konstrukcja; szybki montaż: 
zintegrowane szpice 
do wbijania w ziemię; 
wykonana z metalu 
powlekanego proszkowo; 
kolor: czarny; wymiary: 
145 × 260 × 38 cm

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; pojemność: 
ok. 272 l, maksymalnie 
do 65 kg; wymiary 
(średn. × wys.): 67 × 77 cm

1299

GARDENLINE
Drobne narzędzia 
ogrodnicze
Sztuka
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
na wysoki połysk; ergonomiczne; z miękkim, 
antypoślizgowym uchwytem; do wyboru 
różne rodzaje

999

BELAVI
Poidełko dla ptaków i owadów
Sztuka
jako dekoracja na balkon, taras czy do ogrodu; z ceramiki szkliwionej; do wyboru różne rodzaje

2499

149

RÓŻNE OPCJE 
MONTAŻU

ZARAZ SIĘ
zazieleni!

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.
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GARDENLINE
Elastyczny wąż ogrodowy
Zestaw 
z wielofunkcyjną dyszą – aż 10 różnych funkcji 
spryskiwania; pod ciśnieniem wody wydłuża się 
do ok. 15 m; maksymalne ciśnienie robocze: 
4 bary; w zestawie: adaptery do węża ½, przyłącze 
kranowe 1 z reduktorem ¾

7499

GARDEN FEELINGS
Narzędzia ogrodowe na trzonku
Sztuka
do wyboru: kultywator ręczny, motyka ręczna, grabie 14-zębne, grabie 
do liści, motyka 2-stronna, miotła do liści o szerokości ok. 40 lub 50 cm

2499

GARDENLINE
Elastyczny 
kosz ogrodowy
Sztuka
do stosowania w ogrodzie i w domu 
(np. do przenoszenia prania, ziemi, 
sadzonek, drewna opałowego); 
wodoszczelny; obciążenie: do 50 kg; 
pojemność: ok. 40 l; różne kolory

1999

WORKZONE
Przedłużacz ogrodowy
Sztuka
długość: ok. 25 m; wtyczka i złącze ze stykiem 
ochronnym; zabezpieczenie przed zachlapaniem 
(klasa ochrony IP44); maksymalne obciążenie 
(przewód rozwinięty): 3680 W/16 A

8999

Znicz tulipany
Sztuka
wkład parafinowy: 80 g; czas palenia: 
ok. 24 h; do wyboru dwa rodzaje

499
Znicz pisanka wielkanocna
Sztuka
wkład parafinowy: 120 g; czas palenia: ok. 36 h; 
do wyboru dwa rodzaje

449

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

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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WORKZONE
Klucz nasadowy z grzechotką 8 w 1
Sztuka
wytrzymały na duże obciążenia dzięki mocnej zębatce grzechotki; wykonany 
ze stali narzędziowej; 2 rozmiary na każdą stronę dzięki sprężynowej końcówce; 
bez konieczności wymiany nasadek; łatwy w obsłudze jedną ręką; twardość: 
HRC 41–45; rozmiary: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm

3999

GARDENLINE
Rękawice 
ogrodowe
Opak. 2 pary
zapewniają komfort noszenia dzięki 
bezszwowemu wykonaniu; oddychający 
grzbiet; elastyczny ściągacz; wewnętrzna 
strona dłoni z powłoką hydrofobową; zgodne 
z DIN EN 388:2016; do wyboru różne kolory
Rozmiary: S–XL

999 2-PAK

FERREX
Piła szablasta 850 W
Sztuka
• uniwersalne zastosowanie
• regulacja prędkości skokowej
• wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi
• uchwyt obrotowy
• podświetlenie diodą LED
• przystosowana do dostępnych na rynku akcesoriów
• głębokość cięcia w drewnie: 180 mm, w stali: 8 mm
• długi przewód zasilający – aż 3 m
• w zestawie 4 brzeszczoty

139

FERREX
Kompresor
Sztuka
• do pompowania opon, akcesoriów dmuchanych 

oraz zasilania niektórych narzędzi pneumatycznych
• przenośny
• bezolejowy silnik, nie wymaga konserwacji; 230 V ~50 Hz
• wydajność efektywna: ok. 180 l/min; maks. ciśnienie robocze: ok. 8 barów
• w zestawie akcesoria 
• długość kabla zasilającego: ok. 5 m

199
BELAVI
Donica 
schodowa
Sztuka
zapewnia idealne 
nasłonecznienie roślin; 
mrozoodporna; odporna na UV; 
wymiary: ok. 60 × 27 × 60 cm; 
pojemność: ok. 58 l; wykonana z polietylenu

119

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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ACTIVE TOUCH
Kurtka polarowa 
ogrodowa 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; z kapturem, 
zapinana na zamek błyskawiczny; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
damskie: S–L
męskie: M–XXL

3999

WALKX
Kalosze ogrodowe 
damskie/męskie
Para
wytrzymała guma z elastycznymi wstawkami, tekstylna 
wyściółka z wyjmowaną i miękko wyściełaną wkładką, gumowa 
podeszwa odporna na przetarcia; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
damskie: 37–39
męskie: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

ACTIVE TOUCH
Spodnie 
ogrodowe 
damskie/męskie
Para
95% poliamid, 5% elastan, wstawki: 
65% poliester, 35% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
damskie: 38–44
męskie: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5999

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

ELASTYCZNE

  OEKO-TEX 2012PK0185 AITEX  OEKO-TEX 2012PK0185 AITEX  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

CENA
ALE!

Made with 82% 
Organically Grown Cotton 

Certifi ed by CU1000197

UP2FASHION
Moda XXL 
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para
82% bawełna BIO, 
16% poliester, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4999

UP2FASHION
Moda XXL 
Bluzka damska
Sztuka
100% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

HIT

2990

5Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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OD ŚRODY 17.03



ACTIVE TOUCH
Kurtka z dzianiny 
polarowej 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4499
   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  2017OK1008 AITEX  2017OK1008 AITEX  

1.

2.

UP2FASHION
Spodnie damskie joggersy
Para
83% bawełna, 16% poliester, 1% elastan; z bocznymi kieszeniami; 
ze ściągaczem w pasie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44

4499
2.

UP2FASHION
Kurtka damska jeansowa
Sztuka
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

5999
1.

  VNTO 082265 OeTI  VNTO 082265 OeTI  

6 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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ENRICO MORI
T-shirt męski
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 85% bawełna BIO, 10% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®) lub 57% bawełna BIO, 
38% poliester, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

3999

ENRICO MORI
Skarpety męskie 
klasyczne 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
88% bawełna, 10% poliamid®, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 39/42–43/46

1199

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI    17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  Made with 48%
Organically Grown Cotton

Certifi ed by Ecocert 
Greenlife 151742

ENRICO MORI
Podkoszulek 
męski z modalem 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
48% bawełna BIO, 48% modal 
(Tencel®), 4% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

2999
3.

3.

ENRICO MORI
Slipy/Bokserki męskie 
z modalem z bawełną BIO
Opak. 2 pary/Para
48% bawełna BIO, 48% modal (Tencel®), 4% elastan 
(Lycra®); do wyboru 2 pary slipów lub para bokserek
Rozmiary: M–XL

1299
4.

4.

2PAK

2PAK

3PAK

Organically Grown Cotton
Certifi ed by Ecocert 

Made with 88%
organic materials
Certifi ed by BCS

Lic. Number 28054

2PAK

7Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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LIVING ART
Jajka 
dekoracyjne LED
Sztuka/Zestaw 2 szt.
stylowa dekoracja wielkanocna; materiał: ceramika lub szkło; wysokość: ok. 20 cm 
lub 12,5 cm; baterie w zestawie; z funkcją timera

5999

LIVING ART
Królik – 
figurka dekoracyjna
Sztuka
wymiary: ok. 27 × 20,3 × 46 cm; 
do wyboru różne rodzaje

5999

LIVING ART
Figurka dekoracyjna 
ogrodowa
Sztuka/Zestaw
z magnezji; odporna na warunki atmosferyczne; 
do ogrodu, na balkon lub taras; do wyboru 
różne rodzaje

2999

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

1.

LIVING ART
Wieniec wielkanocny
Sztuka
 średnica: ok. 34 cm; ręcznie wykonany; do wyboru różne rodzaje

3900
1.

LIVING ART
Figurki drewniane
Sztuka/Zestaw
do wewnątrz i na zewnątrz; materiał: certyfikowana płyta MDF; do wyboru różne rodzaje

1499
2.

2.

8 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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LIVING ART
Królik – 
figurka dekoracyjna
Sztuka
wymiary: ok. 27 × 20,3 × 46 cm; 
do wyboru różne rodzaje

QUIGG
Waga kuchenna
Sztuka
powierzchnia ważenia ze szkła hartowanego; 
wyświetlacz LCD; dokładność pomiaru do 1 g/ml; 
z funkcją tary; do wyboru różne rodzaje

2499

FACKELMANN
Krajarka 
do jajek
Sztuka
ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego; 
wytrzymała; przystosowana do mycia w zmywarce

499

LIVING ART
Świece wiosenne/
wielkanocne
Sztuka/Zestaw
do wyboru różne rodzaje

999

HOME CREATION
Mini foremki 
do pieczenia i zapiekania
Zestaw 4 szt.
ze szkła borokrzemowego; pojemność: 
ok. 230 ml; do wyboru różne rodzaje

2499

60 ELEMENTÓW
OSTRZA NOŻY 

ZE STALI HARTOWANEJ

HOME CREATION
Zestaw sztućców
Zestaw
dla 12 osób; ze stali nierdzewnej; polerowane na wysoki połysk; 
przystosowane do mycia w zmywarce; do wyboru dwa rodzaje

159

STOLICZKU,
wystrój się!

9Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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MAXCOM 
Opaska sportowa
Sztuka
funkcje użytkowe: monitor snu, monitorowanie aktywności fizycznej, krokomierz, 
pomiar dystansu, monitor pulsu, ciśnienia i saturacji krwi, licznik kalorii, 
wyświetlanie powiadomień; do wyboru różne rodzaje

3999

ADVENTURIDGE
Kije do nordic 
walking
Zestaw
do wyboru 4 długości, które 
można dostosować do wzrostu; 
z lekkiego, wytrzymałego 
materiału; ergonomiczny 
uchwyt; pętle na dłonie 
z zapięciem na rzep; metalowe 
końcówki; do wyboru różne 
rodzaje

5999

WALKX
Buty 
damskie/męskie 
do nordic walking
Para
cholewka z połączenia materiału 
syntetycznego z poliestrem oraz 
elementami odblaskowymi 3M; 
tekstylna wyściółka; podeszwa 
wewnętrzna z EVA pokryta 
materiałem tekstylnym; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 
damskie: 37–40
męskie: 42–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5999

ACTIVE TOUCH
Skarpety outdoorowe 
damskie/męskie
Opak. 2 pary
40% bawełna, 39% poliester (Drirelease®), 
19% poliamid, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1499

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

CHODŹ
na spacer!
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LIVING ART
Wiatraczek ogrodowy
Sztuka
ozdoba ogrodu, tarasu, balkonu; łatwy montaż; do wyboru różne rodzaje

1299
GARDEN FEELINGS
Doniczka
na balustradę
Sztuka
z tworzywa sztucznego; 
do użytku na zewnątrz 
i w pomieszczeniach; 
do wyboru różne rodzaje:
• doniczka (średn. × wys.): 

ok. 30 × 26 cm
• doniczka na balustradę 

(średn. × wys.): ok. 28 × 25 cm

1299

GARDENLINE
Kwietnik metalowy mini
Sztuka/Zestaw
idealny na balkon, taras, do ogrodu lub salonu; 
ze stopkami chroniącymi podłogę; z metalu 
malowanego proszkowo; do wyboru:
• prostokątny – ok. 65 × 35 × 19,5 cm
• narożny – ok. 65 × 23,5 × 23,5 cm
dwuczęściowy:
• duży – ok. 37,5 × 25 × 25 cm
• mały – ok. 27,5 × 20,5 × 20,5 cm

3999

35Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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LIVING ART
Wiatraczek ogrodowy
Sztuka
ozdoba ogrodu, tarasu, balkonu; łatwy montaż; do wyboru różne rodzaje

1299
GARDEN FEELINGS
Doniczka 
na balustradę
Sztuka 
z tworzywa sztucznego; 
do użytku na zewnątrz 
i w pomieszczeniach; 
do wyboru różne rodzaje:
• doniczka (średn. × wys.): 

ok. 30 × 26 cm
• doniczka na balustradę 

(średn. × wys.): ok. 28 × 25 cm

1299

GARDENLINE
Kwietnik metalowy mini
Sztuka/Zestaw
idealny na balkon, taras, do ogrodu lub salonu; 
ze stopkami chroniącymi podłogę; z metalu 
malowanego proszkowo; do wyboru:
• prostokątny – ok. 65 × 35 × 19,5 cm
• narożny – ok. 65 × 23,5 × 23,5 cm
dwuczęściowy:
• duży – ok. 37,5 × 25 × 25 cm
• mały – ok. 27,5 × 20,5 × 20,5 cm

3999
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WIE,
co w trawie 
piszczy!

HIT

349
FERREX
Elektryczna
kosiarka do trawy 
1800 W
Sztuka
230 V, ~50 Hz; szerokość robocza 
koszenia: ok. 44 cm; 7-stopniowa 
regulacja wysokości koszenia; 
pojemność kosza na trawę: ok. 60 l; 
ze wskaźnikiem napełnienia kosza

OD SOBOTY 20.03

11/2021 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



