
AKTYWNE 
ŚWIĘTA

ALE!
CENA

ACTIVE TOUCH
Hulajnoga 
aluminiowa 
amortyzowana
Sztuka

HIT

149
KIEROWNICA 
Z HAMULCEM 

RĘCZNYM 
I PROSTYM 

MECHANIZMEM 
SKŁADANIA

DUŻE KÓŁKA 
O ŚREDNICY 

200 MM

SPRĘŻYNA  
AMORTYZUJĄCA 

DRGANIA

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

MODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

ODDYCHAJĄCA

ACTIVE TOUCH
Koszulka 
rowerowa 
damska/męska
Sztuka

HIT

3999

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 31.03



OD ŚRODY 31.03

KIEROWNICA 
Z HAMULCEM 

RĘCZNYM 
I PROSTYM 

MECHANIZMEM 
SKŁADANIA

DUŻE KÓŁKA 
O ŚREDNICY 

200 MM

SPRĘŻYNA 
AMORTYZUJĄCA 

DRGANIA

TWÓJ 
POJAZD
na szybki 
dojazd

ACTIVE TOUCH
Hulajnoga
aluminiowa
amortyzowana
Sztuka
• duże kółka o średnicy 200 mm
• łożyska kulkowe ABEC 7
• możliwość bezstopniowej regulacji 

kierownicy do 108 cm
• antypoślizgowa powierzchnia podestu
• hamulec ręczny i hamulec tylnego koła
• nóżka do łatwego parkowania
• składana dla łatwiejszego transportu
• dla użytkowników o masie ciała od 20 

do 100 kg

HIT

149
2Oferta 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 31.03

ACTIVE TOUCH
Spodenki rowerowe 
z wkładką 
damskie/męskie
Para
82% poliester, 18% elastan; siatka: 84% poliester, 
16% elastan; wkładka: 88% poliester (Coolmax®), 
12% elastan; wkładka zawiera materiał biobójczy 
redukujący rozwój bakterii; zapewnia higienę 
i uczucie świeżości; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4499

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

ELASTYCZNE

Z REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

MODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

ODDYCHAJĄCE

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

Z REGULACJĄZ REGULACJĄ 
WILGOTNOŚCI

MODNE MODNE 
ODBLASKOWE 

ELEMENTY

ODDYCHAJĄCAODDYCHAJĄCA
ACTIVE TOUCH
Koszulka 
rowerowarowerowa 
damska/męska
Sztuka
100% poliester lub 90% poliester, 
10% elastan; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary:  damskie: S–L

męskie: M–XL

HIT

3999
1.

1.

1.

2.

2.

2.

3 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 31.03

ACTIVE TOUCH
Skarpety rowerowe 
damsko-męskie
Para
57% poliamid (Tactel®), 41% poliester (Coolmax®), 
2% elastan (Lycra®) lub 50% poliamid (Tactel®), 
48% poliester (Coolmax®), 2% elastan (Lycra®); w wersji 
standardowej lub krótkiej; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46 

799

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

ACTIVE TOUCH
Peleryna/Spodnie 
przeciwdeszczowe 
damsko-męskie
Sztuka/Para
100% poliester z impregnacją; 
do wyboru: peleryna lub spodnie
Rozmiary: 
Peleryna: rozmiar uniwersalny
Spodnie: S–XL

4499

  VNTO 082265 OeTI  VNTO 082265 OeTI  
WODOODPORNA

ODDYCHAJĄCA

WIATROSZCZELNA

ROWEROWO,
kolorowo!

ACTIVE TOUCH
Rękawiczki rowerowe 
damskie/męskie
Para
mieszanka poliestru i elastanu; zapięcie na rzep; 
żelowe wstawki od wewnętrznej strony dłoni; 
na palcach elementy ułatwiające zdejmowanie 
rękawiczek; do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: 7–9,5
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1699

  20.0.28890 INSTITUTE  20.0.28890 INSTITUTE  

ELASTYCZNE

WYSOKI 
KOMFORT 
NOSZENIA

Parasol składany z etui
Sztuka
lekki i poręczny, o niewielkich rozmiarach – złożony 
ma długość ok. 17 cm; po rozłożeniu średnica ok. 90 cm; 
z poręcznym etui; do wyboru różne rodzaje

2299

4Oferta 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.



2999
WORKZONE
Szczypce
Sztuka/Zestaw
do wyboru: szczypce do ściągania 
izolacji lub szczypce do zaciskania 
końcówek w zestawie ze złączami 
RJ45 (12 sztuk) oraz RJ12 (12 sztuk)

7999
CAR XTRAS
Podnośnik hydrauliczny
Sztuka
do podnoszenia dużych ciężarów; maks. obciążenie: 5 t; 
zakres wysokości położenia: 195–380 mm; 3-częściowa 
dźwignia pompy; z praktyczną walizką do przechowywania

999
TOP CRAFT
Smar/Olej 
w sprayu
Opak. 500 ml
(1 l = 19,98)
uniwersalne materiały 
smarowe, niezbędne 
w domu i garażu; proste 
i skuteczne w zastosowaniu; 
do roweru, do zawiasów itp.; 
do wyboru olej lub smar 
w puszce

FERREX
Pompa ogrodowa
Sztuka
solidna metalowa konstrukcja; bezobsługowy 
silnik z zabezpieczeniami na wypadek 
przegrzania i przeciążenia; do podlewania 
ogrodu lub do przepompowywania 
i wypompowywania wody wodociągowej 
i deszczowej; moc: 1000 W; maksymalna 
wydajność tłoczenia: ok. 4600 l/h; 
maksymalna wysokość tłoczenia: ok. 45 m; 
maksymalna wysokość zasysania: ok. 7 m; 
maksymalna temperatura wody: 35°C

249

NIE MARNUJ 
DESZCZÓWKI

wykorzystaj ją 
z pompą

5 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 31.03



GARDENLINE
Sekator ogrodowy
Sztuka
ostrze tnące ze stali SK5, dolne ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyty z polipropylenu z wkładką TPR; 
do wyboru: sekator z ostrzem typu by-pass lub sekator z ostrzem kowadełkowym; długość: ok. 205 mm

1499

GARDENLINE
Nożyce teleskopowe do gałęzi
Sztuka
z powłoką antyadhezyjną; wytrzymałe utwardzone ostrza; system dźwigniowy zapewnia łatwe 
przecinanie; zabezpieczenie antykorozyjne; długość: od 675 do 925 mm; do drzew owocowych, 
krzewów ozdobnych i róż

7999

1999
WORKZONE
Zestaw narzędzi precyzyjnych
Zestaw
narzędzia do precyzyjnego majsterkowania, modelarstwa, 
napraw elektronicznych; do wyboru: zestaw narzędzi do naprawy 
smartfonów (17 części), zestaw bitów precyzyjnych (18 części) 
lub zestaw nożyków (14 części)

FERREX
Pompa fontannowa
Sztuka
moc: 50 W; obudowa pompy ze stali 
nierdzewnej; maksymalna wydajność 
tłoczenia: 1750 l/h; maksymalna wysokość 
tłoczenia: ok. 2 m; maksymalna głębokość 
zanurzenia: do 3 m; kabel zasilający 
z wtyczką z zabezpieczeniem ochronnym, 
długość kabla: ok. 10 m

139

GARDENLINE
Nawóz długodziałający 
do roślin balkonowych
Opak. 35 szt.
nawóz NPK z mikroelementami; w postaci koreczków; automatyczne 
prawidłowe dozowanie; do 6 miesięcy optymalnego działania

1799

6Oferta 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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PROSPERPLAST
Kosze do segregacji śmieci
Zestaw 3 szt.
pojemność: 3 × 20 l; oszczędność miejsca dzięki możliwości 
ustawienia jednego na drugim; w zestawie kolorowe naklejki 
ułatwiające sortowanie odpadów; do wyboru różne rodzaje

6499

BELAVI
Doniczka na balustradę
Sztuka
z tworzywa sztucznego; wymiary: ok. 59/26 × 24 cm; 
z wycięciem na balustradę; do wyboru różne rodzaje

1999

HOME CREATION
Wycieraczka 
z nadrukiem wiosennym
Sztuka
100% poliester; wymiary: 70 × 55 cm; do wyboru różne rodzaje 

2499

BELAVI
Skrzynka na kwiaty 
z systemem nawadniania
Sztuka
do równomiernego nawadniania roślin; długość: 60 cm; do wyboru dwa kolory

1999
GARDENLINE
Kompostownik 340 l
Sztuka
zamykany na kłódkę; dzięki ciemnej barwie dobrze pochłania ciepło słoneczne; 
szczeliny wentylacyjne umożliwiają dopływ świeżego powietrza, co sprzyja szybszemu 
procesowi kompostowania; wieko przegubowe z zawiasami; wymiary: ok. 86 × 78 × 65 cm

139

POTRZEBNE
w każdym ogrodzie

7 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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2499
Dziecięcy zestaw 
śniadaniowy
Zestaw
z bohaterami ulubionych bajek; 
w zestawie: kubek, talerz i miseczka; 
do wyboru różne rodzaje

4499 NOVITESSE
Prześcieradło z jerseyu
Sztuka
100% bawełna; dookoła 
obszyte gumką; wymiary: 
140–160 × 200 cm; 
do wyboru różne kolory

1999
HOME CREATION
Ścierki żakardowe 
do naczyń
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO; wymiary: 50 × 70 cm; 
do wyboru różne zestawy

  A02-0301 HOHENSTEIN HTTI  A02-0301 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

Certi� ed by CU816183Certi� ed by CU816183

1499
HOME CREATION
Słoik na cukierki
Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• słoik o pojemności ok. 1,6 l z łopatką
• zestaw 2 słoików o pojemnościach 

470 i 700 ml ze szczypcami

  M1KN895F0 HOHENSTEIN HTTI  M1KN895F0 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Regał 
na obuwie, 
z siedziskiem
Sztuka 
oszczędza miejsce, łącząc 
funkcje regału na buty 
oraz szerokiej i wygodnej ławy 
ułatwiającej ich zakładanie; 
stabilny metalowy stelaż 
oraz aksamitna w dotyku 
miękka tapicerka; wymiary: 
ok. 80 × 57 × 30 cm 

119

8Oferta 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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Bo kochamy puszyste lukrowane 
baby drożdżowe! Dolewki żurku 

i aromatyczne kęsy białej kiełbaski. 
Jaja w czapeczkach z majonezu. 

Słodkie nuty mazurków… 

Ale nade wszystko lubimy wspólny czas 
spędzany przy świątecznym stole. 

Smakowanie, przekąszanie, 
rodzinne przekomarzanie. 

I takich świąt życzy Wam ALDI: pełnych słońca, 
uśmiechów i wiosennej nadziei, że ta radość 

zostanie z nami na dłużej!

Ci� zmy się sobą w te święta!
Wasz #teamALDI

Wielce się ci� zymy, 
że to już święta!

Wielce się ci� zymy, 

uśmiechów i wiosennej nadziei, że ta radość 

13/2021 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



