
SŁODKIE ŚWIĘTA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

1001

-33%

999
1499

D’ANTELLI
Parmigiano 
Reggiano ChNP
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)

HIT

2990
UP2FASHION
Moda XXL 
Bluzka 
damska
Sztuka

FERREX
Elektryczna 
kosiarka 
do trawy 
1800 W 
Sztuka

HIT

349

799
OSTER PHANTASIE
Zajączek 
wielkanocny
Sztuka 150 g
(100 g = 5,33)

Strona 13 Strona 29 Strona 36
OD PONIEDZIAŁKU 15.03 OD ŚRODY 17.03 OD SOBOTY 20.03

OFERTA OD 15.03Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



DO-53%OWOCE 
I WARZYWA

Jestem 
z Polski!

-41%

349
599

Pomarańcze
Cena za kg
klasa I

-35%

1599
2490

Imbir
Cena za kg

-40%

479
799

Cytryny
Cena za kg
klasa I

Ogórek szklarniowy
Cena za kg
Ogórek szklarniowy

-53%

799
1699

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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LEMONIADA OGÓRKOWO-IMBIROWA

SKŁADNIKI:

• 2 l niegazowanej wody
• kawałek imbiru (2 cm) 
• 1 średni ogórek 
• 1 cytryna 
• 1 pomarańcza
• 2 łyżki cukru lub miodu

PRZEPIS:

Pomarańczę i cytrynę dobrze wyszoruj w gorącej wodzie. Cytrusy 
i ogórka ze skórką pokrój na cienkie plasterki. Odłóż kilka do dekoracji.
Imbir zetrzyj na tarce o małych oczkach. Cytrusy, ogórka, imbir i cukier 
lub miód włóż do naczynia, które zmieści się w lodówce. Dobrze ugnieć 
drewnianą łyżką. Dodaj wodę, najlepiej fi ltrowaną lub mineralną. 
Odstaw do ochłodzenia na min. pół godziny. 
Chłodny napój przecedź przez sitko. Podawaj z lodem i odłożonymi 
plasterkami ogórka i owoców. 

ORZEŹWIA
od pier� zego łyczka

produkt
chłodzony

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

NOWA MARKA
ŚWIEŻEJESZ

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Awokado
Sztuka

-26%

279
379

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki 
białe mini
Opak. 250 g
(100 g = 1,12)

-25%

449
599

ŚWIEŻEJESZ
Czosnek
Opak. 250 g
(100 g = 1,80)

MARZEC OBRODZIŁ PROMOCJAMI!
Od 8.03 do 3.04 w zdrowo obniżonej cenie kupisz także 

warzywa i owoce sprzedawane na wagę – 
pomidory na gałązce, jabłka Gala, Jonagored/

Jonagold, Ligol, Szampion oraz ziemniaki 
jadalne (opak. 5 kg), cebulę żółtą (opak. 2 kg)

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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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

DO-32%MIĘSO

-32%

1690
2490

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka 
wieprzowa
Cena za kg
świeża

TYLKO TERAZ

1199
Kaczka 
zagrodowa
Cena za kg
tusza; z hodowli bez antybiotyków, z dostępem 
do zagrody na świeżym powietrzu 

TYLKO TERAZ

1399
MIĘSNE SPECJAŁY
Szynka 
do pieczenia 
lub wędzenia
Cena za kg
doskonała na rodzinny obiad

ZESKANUJ KOD QR
I SKORZYSTAJ 
Z GOTOWEGO 

PRZEPISU!

-27%

799
1099

MIĘSNE SPECJAŁY
Sznycle z fileta 
piersi indyka
Opak. 400 g
(1 kg = 19,98)
świeże

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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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

DO-34%34%34MIĘSO
I WĘDLINY
MIĘSO
I WĘDLINY
MIĘSO

TYLKO TERAZ

349
MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso na rolady 
wołowe
Cena za 100 g
idealne na rodzinny obiad

-34%

329
499

WĘDLINIARNIA PREMIUMWĘDLINIARNIA PREMIUM
Schab pieczonySchab pieczony
Opak. 100 g
plastry; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 115 g 
schabu wieprzowego

TYLKO TERAZ

2490
Red Hereford 
Stek z antrykotu/
rostbefu
Opak. 250 g
(100 g = 9,96)
wołowy, sezonowany; idealny wybór 
dla prawdziwych miłośników mięsa

-26%

279
379

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa żywiecka 
z szynki
Opak. 100 g
wieprzowa, wędzona, parzona; w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano ze 131 g 
mięsa wieprzowego z szynki

-33%

990
1479

MIĘSNE SPECJAŁY
Gulasz wołowy
Opak. 500 g
(1 kg = 19,80)
z łopatki i udźca 

-28%

329
459

MORLINY
Parówki 
Berlinki
Opak. 250 g
(100 g = 1,32)

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.
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Chleb 
na maślance
Sztuka 550 g
(1 kg = 3,25)
pszenno-żytni; zawartość 
maślanki: 10%

-40%

179
299

TYLKO TERAZ

199
Muffin wielkanocny
Sztuka 80 g
(100 g = 2,49)
z nadzieniem cytrynowym, dekorowany cukrową posypką

TYLKO TERAZ

499 Korpusy babeczek
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
złociste babeczki z kruchego ciasta

TYLKO TERAZ

069
Bułka śniadaniowa 
z ziarnami
Sztuka 70 g
(100 g = 0,99)
pszenna, z dodatkiem mąki żytniej i ziaren

TYLKO TERAZ

449 Placek owocowy
Opak. 350 g
(1 kg = 12,83)
do wyboru: jagodowy lub wiśniowy

DO-40%PIECZYWO

PROSTO Z PIECA ALDI 
Nasze pieczywo smakuje pysznie 
tuż po zakupie, ale możesz je też 

zamrozić i zjeść później. 
Potwierdza to Centrum Prawa 

Żywnościowego. 

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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TYLKO TERAZ

299
SM GOSTYŃ
Mleko zagęszczone 
light z magnezem
Opak. 350 g
(1 kg = 8,54)
4% tłuszczu; idealne do kawy, 
herbaty, kakao

TYLKO TERAZ

799
OSM SIEDLCE
Mleko 
w proszku
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
zawartość tłuszczu: 26%

TYLKO TERAZ

649
SM GOSTYŃ
Mleko zagęszczone 
słodzone
Opak. 530 g
(1 kg = 12,25)
8% tłuszczu; idealne do wypieków 
lub jako dodatek do lodów i kawy

TYLKO TERAZ

999
Ser żółty w kostkach
Opak. 175 g
(100 g = 5,71)
ser długo dojrzewający typu holenderskiego; 
w kostkach; jako przekąska lub do koreczków; 
do wyboru:
• ser Gouda z musztardą i kozieradką
• ser Gouda z czerwonymi ziołami
• ser Bruxelles długo dojrzewający
• ser Abbey dojrzewający w piwie

TYLKO TERAZ

399
SIERPC
Ser Markiz
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
ser żółty, zawiera szczepy probiotyczne L. Casei

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Flora ProActiv
Opak. 400 g
(1 kg = 24,98)
tłuszcz roślinny (35%) 
z dodatkiem steroli roślinnych; 
do smarowania pieczywa

-23%

999
1299

ŚWIETNA 
PRZEKĄSKA

DO-23%NABIAŁ

7Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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RYBY Z ALDI

DO-31%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

449
599

FJÖRDEN’S
Przekąski z makreli 
wędzonej
Puszka 200 g
(100 g = 2,25)
zawartość ryby: do 75%; do wyboru: w kremie pomidorowym z papryką, 
w oleju, w oleju z papryką, z pieprzem w zalewie

-22%

269
349

BALTA MARE
Filety z makreli 
w sosie pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,58)
delikatne i soczyste; na kanapkę lub jako dodatek do sałatki

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

TYLKO TERAZ

499
Śledź wędzony
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: z pieprzem 
lub ziołami prowansalskimi

TYLKO TERAZ

690
Łosoś jurajski
Cena za 100 g
świeży, ze skórą; z hodowli 
prowadzonej w czystej wodzie 
geotermalnej; wolny od antybiotyków

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-31%

1499
2199

FREIHOFER GOURMET
Filety 
z sandacza
Opak. 450 g
(1 kg = 33,31)
opakowanie zawiera 
4–6 filetów

produkt
głęboko 

mrożony

8 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

-25%

299
399

TAKIE PROSTE
Zupa świeża
Opak. 450 ml
(1 l = 6,64)
do wyboru: krem z brokułów, dyni lub pomidorów

TYLKO TERAZ

799
Danie gotowe 
Kotlet 
de volaille
Opak. 450 g
(1 kg = 17,76)
z marchewką i groszkiem 
i purée ziemniaczanym

DO-32%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1399
WIELKOPOLSKI
Olej rzepakowy
Opak. 3 l
(1 l = 4,66)
z pierwszego tłoczenia, filtrowany 
na zimno; źródło kwasów omega-3

-32%

1699
2499

OLIWIA KASZUBSKA
Olej z czarnuszki
Butelka 250 ml
(100 ml = 6,80)
tłoczony na zimno

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-26%

169
229

GRZEŚKOWIAK
Świeże surówki
Opak. 300 g
(1 kg = 5,63)
do wyboru: buraczek z cebulką, porowa w sosie, Coleslaw 
z sosem chrzanowym, meksykańska z kukurydzą, koperkowa 
w delikatnym sosie, wiosenna w delikatnym sosie, z czerwonej 
kapusty z jabłkiem, żydowska z ogórkiem kwaszonym

WONNEMEYER
Sałatka mięsna delikatesowa
Opak. 250 g
(100 g = 1,12)
w kremowym sosie, z dodatkiem ogórka

-30%

279
399

produkt
chłodzony

9Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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-25%

599
799

KNUSPERONE 
Musli
Opak. 600/750 g
(1 kg = 9,98/7,99)
do wyboru: z czekoladą i herbatnikami, 
wiórkami kokosowymi lub klasyczne

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

na warunkach Fairtrade. Więcej na 
www.info.fairtrade.net/program

-25%

749
999

MORENO
Gold
Słoik 100 g
kawa rozpuszczalna; 100% arabika

-23%

999
1299

MIODY POLSKIE
Miód
Słoik 400 g
(1 kg = 24,98)
do wyboru: leśny, 
gryczany, lipowy

TYLKO TERAZ

259
ŁOWICZ
Dżemolada
Słoik 200 g
(100 g = 1,30)
owocowy krem 
do smarowania; 
do wyboru różne 
rodzaje

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

ALBONA
GalaretkaGalaretka
Opak. 75 g
(100 g = 0,92)
do wyboru o smaku: truskawkowym, 
agrestowym, pomarańczowym, 
cytrynowym lub wiśniowym 

-30%

069
099

TYLKO TERAZ

1099
GRYCAN
Multipack
Opak. 4 × 125 ml
(1 l = 21,98)
lody waniliowe i czekoladowe

produkt
głęboko 

mrożony

-26%

799
1089

JACOBS
Krönung
Opak. 250 g
(100 g = 3,20)
kawa mielona; średnio palona, o intensywnym smaku

10 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

159
CISOWIANKA
Perlage
Butelka 0,7 l
(1 l = 2,27)
naturalna woda 
mineralna, musująca, 
średniozmineralizowana,
niskosodowa

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-33%

239
359

HORTEX
Nektar 
z czarnej porzeczki
Butelka 1 l
zawartość soku: 25%; 
z witaminą C

TYLKO TERAZ

299
Piwo Łomża miodowe
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
klarowne piwo o ciemnosłomkowej barwie 
i dużym nasyceniu; połączenie piwa 
z miodem oraz słodyczy z nutą goryczki
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

TYLKO TERAZ

229
Piwo Łomża Pils
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,58)
piwo jasne pełne pasteryzowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.

TYLKO TERAZ

229
Piwo Łomża jasne
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,58)
receptura oparta na trzech 
starannie dobranych składnikach; 
piwo dolnej fermentacji
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

1799
PREMIUM ROSA
Sok NFC 
100%
Butelka 0,5 l
(1 l = 35,98)
sok tłoczony – 
nie z koncentratu; 
do wyboru: malina 
lub acerola z jabłkiem

TYLKO TERAZ

499
TYMBARK
Sok 
pomarańcza-
-mango 
Karton 1 l
sok 100% z zagęszczonego soku 
i przecieru z pomarańczy i mango

PIWNA PÓŁKA

NA EKSPOZYTORZE

11Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

399
Szynka wiejska 
wędzona
Cena za 100 g
wieprzowa, wędzona, pieczona; wyrób 
tradycyjny o niepowtarzalnym smaku 
i aromacie; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 125 g mięsa z szynki; produkt bezglutenowy

TYLKO TERAZ

599
Filet z gęsi 
pieczony
Cena za 100 g
pierś z gęsi ze skórą; 
100 g produktu 
wyprodukowano 
ze 140 g piersi gęsi

TYLKO TERAZ

999
OLEWNIK
Kiełbasa biała parzona
Cena za kg
wieprzowa, średnio rozdrobniona

TYLKO TERAZ

439
Szynka/Schab 
ze świniobicia
Opak. 80 g
(100 g = 5,49)
wieprzowa, parzona, wędzona; 
plastry; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 107 g 
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

2490
Kiełbasa wiejska 
z Mościbród
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, parzona; produkt 
z polskich ras: wielkiej białej polskiej, 
wielkiej białej zwisłouchej; hodowla 
bez GMO, bez antybiotyków; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 121 g mięsa wieprzowego

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

12 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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ŚWIĘTA Z JAJEM i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW

-33%

999
1499

D’ANTELLI
Parmigiano Reggiano ChNPParmigiano Reggiano ChNP
Opak. 200 gOpak. 200 g
(100 g = 5,00)(100 g = 5,00)
oryginalny włoski ser dojrzewający 24 miesiące; w kawałkuoryginalny włoski ser dojrzewający 24 miesiące; w kawałku

TYLKO TERAZ

1199
Ser owczy 
z truflami
Opak. 150 g
(100 g = 7,99)
ser twardy z mleka owczego, 
z dodatkiem trufli; w kawałku

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

TYLKO TERAZ

1799
Karmazyn 
pacyficzny
Opak. 750 g
(1 kg = 23,99)
filet, bez skóry

produkt
głęboko 

mrożony

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

13Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

269
KNORR
Zupa premium
Opak. 49/52/59 g
(100 g = 5,49/5,17/4,56)
do wyboru: dyniowa, kurkowa, szparagowa

TYLKO TERAZ

699
GOURMET FINEST CUISINE
Pesto premium
Słoik 190 g
(100 g = 3,68)
do wyboru: warzywa grillowane, 
ricotta i orzech włoski, pomidory 
i trufle, siciliana

TYLKO TERAZ

499
KUCHNIA STAROPOLSKA
Pasztet premium
Słoik 160 g
(100 g = 3,12)
do wyboru: z gęsiną, z kaczką, z królikiem

TYLKO TERAZ

999
TRADER JOE’S
Orzechy 
brazylijskie
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
naturalne

TYLKO TERAZ

1899
STEFAN SKWIERAWSKI
Zestaw 3 produktów
Słoik 3 × 200 g
(1 kg = 31,65)
mus jagodowy, żurawina błotna oraz borówka brusznica; niskosłodzone

TYLKO TERAZ

199
KNORR
Barszcz biały/Żurek
Opak. 47/54 g
(100 g = 4,23/3,69)
idealna propozycja na wielkanocny stół

POMORSKIE

Dziedzictwo
Kulinarne

TEN I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE
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ŚWIĘTA Z JAJEM i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
TYLKO TERAZ

899
Cytryny w syropie
Słoik 245 g
(100 g = 8,17)
do wyboru: z imbirem, miętą, maliną 
lub rumem; masa netto po odsączeniu: 110 g

TYLKO TERAZ

199
DR. OETKER
Cukier z wanilią 
Bourbon
Opak. 12 g
(100 g = 16,58)
wydobywa i podkreśla smak wypieków

TYLKO TERAZ

289
Baranek cukrowy
Opak. 125 g
(100 g = 2,31)
dekorowany 

TYLKO TERAZ

999
OSTER PHANTASIE
Figurki 
wielkanocne
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
dekorowane figurki 
z białej lub mlecznej 
czekolady; do wyboru: 
w kształcie kurczaka, 
owieczki, zająca 
lub świnki 

TYLKO TERAZ

549
Ciasteczka 
premium
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
do wyboru: ciasteczka z czekoladowym 
spodem, z białą czekoladą i rodzynkami, 
z nadzieniem nugatowym lub kakaowe 
z kawałkami czekolady

TYLKO TERAZ

1399
IRVING
Easter
Opak. 6 × 2 + 18 × 1,5 g
(1 szt. = 0,58)
wielkanocna kolekcja herbat, 
w środku zestawu różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2999
Stambulia
Opak. 500 g
(1 kg = 59,98)
kawa ziarnista, 100% arabika, 
średnio palona, niskokofeinowa; 
wypalana w Oeynhausen 
w rejonie Wiednia; do wyboru: 
Mozart lub Sissi

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

TEN I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE
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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

269
E. WEDEL
Mieszanka Wedlowska
Cena za 100 g
mieszanka cukierków w ciemnej czekoladzie 

TYLKO TERAZ

449
Jajka czekoladowe
Opak. 150 g
(100 g = 2,99)
z czekolady mlecznej 

TYLKO TERAZ

349
Lizak 
czekoladowy
Opak. 20 g
(100 g = 17,45)
zajączek 
z czekolady 
mlecznej 
dekorowany
białą czekoladą

TYLKO TERAZ

649
HEIDI
Czekolada 
Grand’Or
Opak. 100 g
do wyboru:
• biała
• gorzka z całymi 

orzechami
• mleczna z całymi 

migdałami
• mleczna z całymi 

orzechami

TYLKO TERAZ

299
WAWEL
Czekolada nadziewana
Opak. 100 g
do wyboru: z nadzieniem o smaku advocat, poziomka lub orzeźwiającej cytryny 

TYLKO TERAZ

1699
KINDER
Niespodzianka 
Maxi
Opak. 100 g
z mlecznej czekolady; 
z niespodzianką w środku

TYLKO TERAZ

999
KINDER
Mini eggs
Opak. 100 g
jajeczka z mlecznej 
czekolady z nadzieniem 
mlecznym i kawałkami 
orzechów 

TYLKO TERAZ

2899
KINDER
Maxi Mix 
Opak. 133 g
(100 g = 21,80)
zestaw słodyczy Kinder 
z pluszakiem 

16 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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OSTER PHANTASIE
Zajączek wielkanocny
Sztuka 150 g
(100 g = 5,33)
do wyboru: z czekolady białej, 
mlecznej lub gorzkiej

W świątecznym koszyczku nie może zabraknąć słodkości. Babki, mazurki, 
czekoladowe jajka – to wszystko pyszne! I znajdziesz to u nas! 

Ale prawdziwym królem koszyka jest on. Ta gracja, ten rozmiar, te uszy… No, sama słodycz! 
A to tylko kilka z powodów, dla których warto wpaść do ALDI przed świętami!

SŁODKIE ŚWIĘTA i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW

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

799
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STREFA MALUSZKA

-26%

1700
2319

MAMIA 
Pieluszki Midi 3
Opak. 56 szt.
(1 szt. = 0,30) 

-25%

1800
2429

MAMIA 
Pieluszki Maxi 4
Opak. 50 szt.
(1 szt. = 0,36)

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

2900
3693

BEBIKO
Mleko następne/
modyfikowane
Opak. 800 g
(1 kg = 36,25)
do wyboru:
• następne dla niemowląt 2/2R –

dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia
• modyfikowane Junior 3/3R –

dla dzieci powyżej 1. roku życia
• modyfikowane Junior 4/5 –

dla dzieci powyżej 2. roku życia

MAMIA 
Pieluszki Junior 5
Opak. 44 szt.
(1 szt. = 0,41)

-28%

1800
2527

są bardziej chłonne dzięki nowej 
technologii z kanalikami; anatomiczny 
kształt zapewnia dziecku swobodę 
ruchów, a boczne falbanki chronią 
przed przeciekaniem

ELASTYCZNE 
ZAPIĘCIE

DOBRZE 
DOPASOWANE

MIĘKKIE 
BOKI

ZABEZPIECZENIE 
PRZED WYCIEKANIEM 
PO BOKACH

SZCZEGÓLNIE 
MIĘKKIE

WARSTWA CHŁONNA 
ZABEZPIECZAJĄCA 
PRZED PRZEMOCZENIEM

PIELUSZKI Mamia 
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-25%

299
399

PUTZMEISTER
Uniwersalny 
płyn do mycia
Butelka 1 l
do wyboru różne rodzaje

-26%

249
339

FOLIA
Papier do pieczenia 
w arkuszach
Opak. 30 szt. 
naturalnie brązowy; pokryty warstwą silikonową; 
wytrzymały na temperatury do 220°C 

-25%

149
199

CALIX
Wkład 
parafinowy 
64 h
Sztuka
200 g; wysokość: ok. 18 cm

-25%

299
399

PUTZMEISTER
Ściereczki uniwersalne
Opak. 10 szt. 
znakomicie wchłaniają brud i wodę; 
o wyjątkowej strukturze; szybkoschnące; 
nadają się do prania w pralce

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

-28%

179
249

FOLIA
Rękaw 
do pieczeniado pieczenia
Opak. 3 mOpak. 3 m
umożliwia pieczenie 
bez użycia tłuszczu; 
z klipsami do zamykania

-23%

129
169

CALIX
Wkład 
parafinowy 
52 h
Sztuka
170 g; wysokość: ok. 13,5 cm
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NOWA MARKA 
ŚWIEŻEJESZ

TYLKO TERAZ

1499
MIĘSNE SPECJAŁY
Schab 
do pieczenia 
lub wędzenia
Cena za kg
doskonały na rodzinny obiad

TYLKO TERAZ

779
Jaja
Opak. 30 szt.
(1 szt. = 0,26)
klasa wagowa: M; z chowu klatkowego

-52%

799
1689

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Filety z piersi Filety z piersi 
kurczaka
Cena za kg
świeże; klasa A

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ZESKANUJ KOD QR
I SKORZYSTAJ 
Z GOTOWEGO

PRZEPISU!

DO-52%PŁACISZ
MNIEJ

LE COQ DE FRANCE
Francuski ser miękki
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
oryginalny francuski ser pleśniowy

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Winogrona ciemne 
bezpestkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
klasa I

TYLKO TERAZ

799 Fasolka 
zielona
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98)

TYLKO TERAZ

599Grejpfrut 
czerwony
Cena za kg

-36%

379
599

20 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-23%

229
299

DOBRE PLONY
Ryż jaśminowy
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 5,73)
długoziarnisty, o delikatnym aromacie

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

349
Pyzy ziemniaczane
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)
bez dodatku barwników 
i aromatów

produkt
głęboko 

mrożony

-33%

079
119

DELIKATO
Koncentrat 
pomidorowy
Puszka 70 g
(100 g = 0,13)
 podwójnie
skoncentrowany

-31%

149
219

NASZE ZBIORY
Seler, wiórki
Słoik 280 g
(100 g = 0,93)
krojony, marynowany 
w zalewie octowej; masa netto 
po odsączeniu: 160 g

-25%

599
799

MORLINY
Kiełbasa morlińska 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
mięso drobiowe: 93%

-26%

2190
2999

KRAKUS
Szynka od szwagra
Cena za kg
wieprzowa; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 100 g mięsa wieprzowego

DOBRE PLONYDOBRE PLONY
Kasza jęczmienna
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 2,48)
w woreczkach

-33%

099
149

21Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

169
Fruit-tella
Opak. 41 g
(100 g = 4,12)
guma rozpuszczalna;  do wyboru: o smaku truskawkowym, 
cytrusowym lub mix owocowy

DO-43%PŁACISZ
MNIEJ

-23%

299
389

SCHOGETTEN
Czekoladki nadziewane
Opak. 100 g
do wyboru różne rodzaje

-30%

069
099

PERFETTO
Torcik 
czekoladowy
Opak. 38 g
(100 g = 1,82)
biszkopt w czekoladzie, 
z kremem kakaowym 

TYLKO TERAZ

699
PURELLA
Super Musli
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
do wyboru: Energia, 
Przyjemność lub Odporność

DOBRE PLONY
Mąka pszenna 
Opak. 1 kg
typ 450; tortowa 

-43%

095
169

-24%

219
289

MILKA/DAIM
Jogurt kremowy
Opak. 120 g
(100 g = 1,83)
dwukomorowy; do wyboru: Milka Crispies, 
Milka Waffles, Daim

produkt
chłodzony
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TYLKO TERAZ

599
Piwo Žatecký Gus
Puszka 0,9 l
(1 l = 6,66)
tradycyjny lager z delikatną goryczką 
czeskiego chmielu, warzony 
na wodzie źródlanej
kraj pochodzenia: Rosja
alk. 4,6% obj.

TYLKO TERAZ

129
USTRONIANKA
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
niegazowana 

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

-27%

799
1099

MUCCI
Lody premium
Opak. 1 l
wysoka zawartość śmietanki 
(do 31%); do wyboru: 
wysoka zawartość śmietanki 
(do 31%); do wyboru: 
wysoka zawartość śmietanki 

truskawkowe, czekoladowe, 
orzechowe, waniliowe 

-24%

219
289

Piwo Żubr 
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,38)
jasne
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

-23%

649
849

TRADER JOE’S
Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 5,19)
w łupinach; prażone i solone

produkt
głęboko 

mrożony

GUT BIO
BIO Sok 
z kiszonej 
kapusty
Karton 500 ml
(1 l = 5,38)
z kontrolowanej produkcji 
ekologicznej; z solą morską

-22%

269
349

 bez dodatku aromatów
 bez sztucznych barwników
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GARDENLINE
Zestaw nasion 
na krążku/taśmie
Opak.
nasiona warzyw, kwiatów i ziół 
w praktycznej formie

299 GARDENLINE
Nasiona 
kwiatów
Opak. 100 g
mieszanka letnich kwiatów 
w praktycznym dozowniku; 
do wyboru różne rodzaje

699 GARDENLINE
Nasiona 
warzyw/ 
kwiatów/ziół
Opak.
do wyboru różne rodzaje

069

BELAVI
Osłonka na doniczkę
Sztuka
100% polietylen; do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; odporna na pęknięcia i mróz; 
wymiary okrągłej (średn. × wys.): 40 × 31 cm, 
prostokątnej: 40 × 40 × 31 cm; do wyboru różne rodzaje

3999
BELAVI
Doniczka z uchwytem
Sztuka
z systemem nawadniania i wskaźnikiem napełnienia; 
szerokość: ok. 50 cm; maksymalna masa: 6,5 kg; 
do wyboru różne kolory

4999
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GARDENLINE
Wiosenny mix
Opak.
zestaw 10 wiosennych sadzonek; 
do wyboru różne rodzaje

799GARDENLINE
Rośliny/Krzewy pnące
Opak.
w doniczce o średnicy ok. 10 cm, wysokość 
rośliny: 30–40 cm; do wyboru: hibiskus, 
trawa pampasowa, hortensja;  rożne kolory

899

GARDENLINE
Krzew hortensji
Sztuka
w doniczce o średnicy 19 cm; 
wysokość rośliny: ok. 45 cm; 
do wyboru różne kolory 

2999
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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!
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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®
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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
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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

29Oferta 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 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  
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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
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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.

32 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 20.03



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!
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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
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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
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www aldi.pl
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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
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