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POCOPIANO
Sukienka 
dziewczęca
Sztuka 

HIT

2999

  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI 

HIT

249 QUIGG
Robot 
kuchenny
Sztuka

800 W

MIKSOWANIE, 
MIESZANIE, 

WYRABIANIE CIASTA

FUNKCJA 
TURBO

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 24.03 OD SOBOTY 27.03



MAKS. 
OBCIĄŻENIE: 

3 KG

WYŚWIETLACZ 
LCD

ZNAJDĄ 
MIEJSCE
w � ojej kuchni

3999
HOME CREATION
Pojemniki do przechowywania żywności
Zestaw 3 szt.
ze szkła borokrzemowego; w zestawie pojemniki o pojemności ok. 320, 520 i 800 ml; 
przystosowane do użycia w kuchence mikrofalowej i piekarniku; do wyboru różne 
rodzaje

3499
Zając 
siedzący 
Sztuka
wykonany z materiału; 
wysokość: ok. 46–48 cm; 
do dekoracji wnętrz; 
do wyboru różne rodzaje

599
Papierowe 
foremki 
na muffinki/
Serwetki 
pod ciasta
Opak. 10/30/40 szt.
do wyboru:
• foremki na muffinki 

(40 szt.); różne rodzaje
• serwetki pod ciasta i torty 

(10 lub 30 szt.); różne rodzaje

QUIGG
Waga kuchenna 
z pojemnikiem
Sztuka
3 przyciski obsługowe w uchwycie pojemnika; dokładność 
pomiaru: do 1 g/ml; z funkcją tary; bateria w zestawie

3799

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 24.03



899
FOLIA
Folia wielokrotnego użytku do piekarnika
Sztuka
z zapobiegającą przywieraniu powłoką z teflonu; z możliwością przycięcia; łatwa w czyszczeniu; 
do wyboru:
• folia do pieczenia: 33 × 40 cm
• folia ochronna: 36 × 45 cm

4599
HOME CREATION
Szklane naczynie do pieczenia
Sztuka
z bambusową pokrywką; wykonane ze szkła borokrzemowego; 
do wyboru różne rodzaje

2999 HOME CREATION
Forma do pieczenia 
z pokrywą
Sztuka
do wyboru: forma do ciasta, keksówka lub tortownica

2299 HOME CREATION
Dozownik 
do cukru pudru
Sztuka
równomierne rozprowadzanie cukru 
pudru, kakao czy cynamonu; łatwa obsługa 
jedną ręką; dozowanie przez nacisk 
na pojemnik wewnętrzny

1999
HOME CREATION
Akcesoria do wypieków
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• foremki do ciast z efektem 3D (8 szt.)
• końcówki do dekoracji wypieków (8 szt.)
• mata do pieczenia z szablonem okręgów
• stemple do ciastek ze wzorami (4 szt.)
• wałek do masy cukrowej/marcepanowej

JEST
słodko!

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 24.03



4999
UP2FASHION
Sukienka damska
Sztuka
100% bawełna lub 100% lyocell (Tencel™); z gumką 
lub sznurkiem w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

   D03.0639 HOHENSTEIN HTTI   D03.0639 HOHENSTEIN HTTI  

  2020OK1708 AITEX  2020OK1708 AITEX  Made with 72% 
Organically Grown 
Cotton Certifi ed by 

CU1000197

WIOSENNE
nastroje

UP2FASHION
Bluzka/Tunika damska
Sztuka
100% bawełna lub 100% lyocell (Tencel™); z kołnierzem 
i kieszonką lub bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
1.

1.

2.

UP2FASHION
Jegginsy damskie 
z bawełną BIO
Para
72% bawełna BIO, 25% poliester, 3% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499
2.

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 24.03



2999
ENRICO MORI
Piżama męska 
na lato 
z bawełny BIO
Komplet 
100% bawełna BIO; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: M–XXL

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

1999 Okulary przeciwsłoneczne
z filtrem polaryzacyjnym
Para
damskie i męskie; zmniejszają uciążliwy efekt 
oślepienia, np. od mokrej jezdni lub śniegu; 
zapewniają 100% ochrony przed promieniowaniem UV; 
do wyboru różne rodzaje

2999
STRAIGHT UP
Koszulka polo męska
Sztuka
100% bawełna; z długim rękawem; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXLcerti� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

100% BAWEŁNA

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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2499
POCOPIANO
Legginsy dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®) lub 57% bawełna BIO, 38% poliester, 
5% elastan (Lycra®); do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4999
WALKX
Sneakersy 
dziecięce 
z migającą 
podeszwą
Para
materiał wierzchni z poliestru 
w połączeniu z materiałem 
syntetycznym; tekstylna wyściółka; 
podeszwa wewnętrzna z pianki typu 
EVA pokryta materiałem tekstylnym; 
podeszwa zewnętrzna z TPR z funkcją 
migania; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Sukienka
dziewczęca
Sztuka 
100% wiskoza (Lenzing™ 
Ecovero™); do wyboru 
100% wiskoza (Lenzing™
Ecovero™); do wyboru 
100% wiskoza (Lenzing™

dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

HIT

2999

Organically Grown Cotton 
certifi ed by CU 812624

  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI   13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI   

2PAK

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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   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Organically Grown Cotton 
certifi ed by CU 812624

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

2PAK

  13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI   13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI  

  2020OK0997 AITEX  2020OK0997 AITEX  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Certifi ed by Control 
Union CU 822122

DO BIEGANIA
i skakania

POCOPIANO
T-shirt dziecięcy
z długim rękawem
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO lub 98% bawełna BIO, 
2% wiskoza lub 95% bawełna BIO, 
5% elastan; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2499
1.

1.

POCOPIANO
Bluza dziecięca rozpinana 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 90% bawełna BIO, 
10% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999
2.

2.

POCOPIANO
Jeansy dziecięce 
Para 
• dziewczęce: 75% bawełna, 22% poliester, 3% elastan 

lub 70% bawełna, 28% poliester, 2% elastan
• chłopięce: 98% bawełna, 2% poliester 

lub 63% bawełna, 35% poliester, 2% elastan
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999
3.

3.

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.
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WIOSNĄ
bujnie rosną

699
GARDENLINE
Rękawice ogrodowe 
Para
65% poliester, 35% bawełna; z powłoką lateksową; odporne na poślizg 
dzięki strukturalnej powłoce; z elastycznym ściągaczem
Rozmiary: 7–11

6999 LIVING ART
Kwietnik dekoracyjny drewniany
Sztuka
do użytku wewnątrz i na zewnątrz; maksymalne obciążenie jednej 
półki: ok. 3 kg; wymiary: ok. 43 × 45 × 78 cm; do wyboru różne 
rodzaje

899
GARDEN FEELINGS
Ziemia kokosowa
Opak. 0,6 kg
(1 kg = 14,98)
do kwiatów doniczkowych, balkonowych i tarasowych; po dodaniu 3 l wody 
uzyskuje się ok. 10 l ziemi; zawiera substancje odżywcze i włókna kokosowe

4999
Namiot dla dzieci
Sztuka
doskonały do dziecięcych zabaw; 
wymiary (średn. × wys.): 100 × 135 cm; 
prosty montaż dzięki systemowi pop-up; 
do wyboru różne rodzaje

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 27.03



WIOSNĄ
bujnie rosną

699
GARDENLINE
Rękawice ogrodowe
Para
65% poliester, 35% bawełna; z powłoką lateksową; odporne na poślizg 
dzięki strukturalnej powłoce; z elastycznym ściągaczem
Rozmiary: 7–11

6999 LIVING ART
Kwietnik dekoracyjny drewniany
Sztuka
do użytku wewnątrz i na zewnątrz; maksymalne obciążenie jednej 
półki: ok. 3 kg; wymiary: ok. 43 × 45 × 78 cm; do wyboru różne 
rodzaje

899
GARDEN FEELINGS
Ziemia kokosowa
Opak. 0,6 kg
(1 kg = 14,98)
do kwiatów doniczkowych, balkonowych i tarasowych; po dodaniu 3 l wody 
uzyskuje się ok. 10 l ziemi; zawiera substancje odżywcze i włókna kokosowe

4999
Namiot dla dzieci
Sztuka
doskonały do dziecięcych zabaw; 
wymiary (średn. × wys.): 100 × 135 cm; 
prosty montaż dzięki systemowi pop-up; 
do wyboru różne rodzaje

38 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 27.03

1999
Wydrapywanka
Sztuka
18 stron do wydrapywania z barwnymi 
efektami i brokatem; zawiera szablony 
oraz rysik; do wyboru różne rodzaje 

599 Kolorowanka wielkanocna
Sztuka
format B5; z 32 naklejkami; zapewni dzieciom świetną 
zabawę i ćwiczenie umiejętności manualnych

1799
POCOPIANO
Legginsy 
dziewczęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

2499
POCOPIANO
Sukienka 
dziewczęca
Sztuka
100% lyocell (Tencel™); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

2PAK

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 27.03



1999
UP2FASHION
Legginsy 
damskie 
z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2499
UP2FASHION
T-shirt damski
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®); z dekoltem w serek 
lub półokrągłym; do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XL

  20.0.07563 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07563 HOHENSTEIN HTTI    95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

certi� ed bycerti� ed by
Ecocert GreenlifeEcocert Greenlife

UP2FASHION
Sweter damski 
rozpinany 
z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 50% akryl; 
zapinany na zamek błyskawiczny 
odpinany w dwie strony; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4999
1.

1.

2.

UP2FASHION
Spodnie 
damskie 
dresowe
Para
75% poliester, 25% bawełna; 
ze sznurkiem w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2999
2.

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

2PAK

Z KAPTUREM

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.
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DOMOWO
i wyjściowo

999

UP2FASHION
Skarpety 
damskie 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
85% bawełna BIO, 13% poliamid, 
2% elastan (Lycra®) 
lub 80% bawełna BIO, 
18% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); dostępne w wersji 
krótkiej lub standardowej; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–39/42

1999 STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka
52% poliester, 48% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

3499 QUEENTEX
Piżama damska 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; spodnie długości 3/4; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XL

  2017OK1008 AITEX  2017OK1008 AITEX  

  12.HOT.01344 HOHENNSTEIN HTTI  12.HOT.01344 HOHENNSTEIN HTTI    20.0.32878 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32878 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

organic materials organic materials 
Certi� ed by Control Union Certi� ed by Control Union 

STRAIGHT UP
Spodnie męskie
Para 
98% bawełna, 2% elastan; 
z bocznymi kieszeniami typu 
cargo; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

4999
4.

4.

3.

3.

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.
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NARZĘDZIA
na poziomie

3499
WORKZONE
Zestaw poziomic
Zestaw
aluminiowe poziomice 3-libellowe 
o długościach 400, 600 oraz 1000 mm

7999
LIGHTZONE
Lampa warsztatowa 
z funkcją powerbanku
Sztuka
3 stopnie jasności oświetlenia: 2000 lm (100%), 1000 lm (50%) 
oraz 500 lm (25%); czas świecenia: ok. 2/4/8 h; obudowa z aluminium; 
magnes zintegrowany z uchwytem; moc: 20 W; wskaźnik ładowania 
akumulatora; akumulator Li-Ion 6600 mAh

9999
DURO
Zestaw 
do wiercenia
Zestaw 204 cz.
uniwersalny; w zestawie 204 części:
• nawiertak
• 8 wierteł do kamienia 3–10 mm
• 35 wierteł do metalu ze stali HSS 

z powłoką tytanową
• 32 wiertła do drewna
• 6 wierteł łopatkowych do drewna 10–25 mm
• 4 frezy z adapterem
• 4 ograniczniki głębokości wiercenia 3–10 mm
• klucz imbusowy 2,5 mm
• wał elastyczny
• uchwyt magnetyczny
• 20 bitów 25 mm
• 14 bitów 50 mm
• 10 końcówek nasadowych 4–13 mm
• przejściówka do nasadek
• 4 narzędzia pomocnicze
• uchwyt grzechotkowy
• 60 kołków rozporowych 5–10 mm

12 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 27.03



1299
HOME CREATION
Zazdrostka
Sztuka
100% poliester lub 70% wiskoza, 
30% poliester; ze szlufkami; 
wymiary: 43 × 100 cm, 
43 × 160 cm lub 50 × 160 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  SHHO 087363 TESTEX  SHHO 087363 TESTEX  

INTENSO
Dysk zewnętrzny 2 TB 
Sztuka
• umożliwia przechowywanie zdjęć, filmów czy plików muzycznych
• lekki i szybki dysk o niewielkich wymiarach (ok. 11 × 78 × 127 mm)
• idealny do przenoszenia danych
• kompatybilność z interfejsem USB 3.0; kabel USB w zestawie

279

MOTOROLA
Słuchawki bezprzewodowe
Zestaw
• do 5 godzin słuchania muzyki po jednokrotnym ładowaniu 

oraz kolejne 10 godzin korzystając ze stacji ładującej
• wodoodporne
• wysoka jakość dźwięku
• możliwość korzystania z dwóch lub jednej słuchawki
• pełna kontrola nad każdą słuchawką
• technologia Bluetooth 5.0
• w zestawie kabel ładujący
• do wyboru dwa kolory

149

13Oferta 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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HIT

249
QUIGG
Robot kuchenny
Sztuka
6 poziomów prędkości oraz 
funkcja turbo; misa do mieszania 
o pojemności 5 l, 
ze stali nierdzewnej; w zestawie: 
mieszadło płaskie, trzepaczka, 
mieszadło do ciasta oraz 
osłona zabezpieczająca przed 
rozpryskiwaniem; do wyboru 
dwa rodzaje

STYLOWO zakręcony

800 W

MIKSOWANIE, 
MIESZANIE, 

WYRABIANIE CIASTA

FUNKCJA 
TURBO

OD SOBOTY 27.03

12/2021 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



