
SIMPLY V
Plastry 
wegańskie
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)

QUIGG
Żelazko 
z wyświetlaczem 
LCD
Sztuka

HIT

8999
HIT

6499
BELAVI
Krzesło 
ogrodowe
Sztuka

-28%

499
699

HOFBURGER
Limburger/Allgäuer
Opak. 180/200 g
(100 g = 2,77/2,50)

HIT

999Roślinna 
strona życia

Strona 5 Strona 27 Strona 29
OD WTORKU 6.04 OD ŚRODY 7.04 OD SOBOTY 10.04

OFERTA OD 6.04Raz ALDI, zawsze ALDI

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

Szynka 
delikatesowa 
z kurcząt
Opak. 100 g
zawartość mięsa: 
90% mięsa z kurczaka, 
maks. 3% tłuszczu; 
produkt bezglutenowy

TYLKO TERAZ

299

Metka delikatesowa
Sztuka 250 g
(100 g = 2,80)
 wieprzowa; 100 g metki wyprodukowano z 93 g mięsa 
wieprzowego; do wyboru: delikatesowa z pieprzem 
lub drobno rozdrobniona

-22%

699
899

Mix 
rodzinny
Opak. 75 g
(100 g = 3,05)
do wyboru: szyneczka 
z kurcząt, pierś 
pieczona, kiełbasa 
krakowska z kurcząt

KRAKUS
Szynka 
eksportowa
Opak. 120 g
(100 g = 3,16)
wieprzowa; plastry; 
nie więcej niż 3% tłuszczu

-23%

229
299

-24%

379
499

Parówki
Opak. 210 g
(100 g = 2,38)
100% mięsa; 
bez substancji 
konserwujących

-28%

499
699

DO-28%WĘDLINY

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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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

MORLINY
Kiełbaski 
z piersi kurczaka
Opak. 360 g
(1 kg = 16,64)
wędzone, drobiowe

TYLKO TERAZ

599

TYLKO TERAZ

399

WĘDLINIARNIA PREMIUMWĘDLINIARNIA PREMIUM
Kiełbasa polska 
długodojrzewającadługodojrzewająca
Opak. 230 g
(100 g = 3,47)
wieprzowa, wędzona, surowa, 
dojrzewająca; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 175 g mięsa 
wieprzowego; do wyboru: 
classic lub z pieprzem

Kiełbasa 
krakowska 
sucha mix
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
krakowska sucha wieprzowa 
z szynki oraz z fileta kurczaka 
w jednym opakowaniu; 
w plastrach; 100 g produktu 
uzyskano ze 143 g mięsa 
z szynki/130 g mięsa 
z fileta kurczaka -20%

799
999

Pastrami 
wołowe
Cena za 100 g
w przyprawach; 
100 g wyprodukowano 
ze 100 g mięsa wołowego 

TYLKO TERAZ

399

DO-20%WĘDLINY

BIO Kabanosy 
extra
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
mięso wieprzowe; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 166 g mięsa wieprzowego; 
produkt z kontrolowanej 
produkcji ekologicznej

TYLKO TERAZ

999

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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Paluch orkiszowy
Sztuka 135 g
(100 g = 1,47)
z mąki pszennej orkiszowej; 
na zakwasie pszennym

TYLKO TERAZ

199

Bułka 
samo ziarno
Sztuka 100 g
bułka z ziaren, z płatkami owsianymi, nasionami 
słonecznika, siemieniem lnianym i pestkami dyni

TYLKO TERAZ

169

Miodziak
Sztuka 70 g
(100 g = 5,41)
do wyboru: 
• 5 ziaren – przekąska 

z ziarnami (63%)
• orzechowy – przekąska 

z ziarnami (50%) 
i orzeszkami 
arachidowymi (19%)

TYLKO TERAZ

379

Ciastko 
granola
Sztuka 90 g
(100 g = 3,32)
owsiane; z rodzynkami 
sułtankami, ziarnami 
słonecznika, siemieniem 
lnianym i nasionami dyni

TYLKO TERAZ

299

Chleb 
graham
Sztuka 430 g
(1 kg = 6,95)
z mąki pszennej 
graham (41,3%);
na zakwasie żytnim

TYLKO TERAZ

299

Bułka fitness
Sztuka 80 g
(100 g = 0,94)
pszenna; z marchewką, ziarnem 
słonecznika i siemieniem lnianym

-24%

075
099

Bułka Bułka 
grahamkagrahamka
Sztuka 70 gSztuka 70 gSztuka 70 g
(100 g = 0,56)(100 g = 0,56)(100 g = 0,56)(100 g = 0,56)
45% mąki pszennej 45% mąki pszennej 45% mąki pszennej 
grahamgraham

-33%

039
059

DO-33%PIECZYWO

Nasze pieczywo smakuje 
pysznie tuż po zakupie, 

ale możesz je też zamrozić 
i zjeść później. Potwierdza 

to Centrum Prawa 
Żywnościowego. 

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.

WTOREK–SOBOTA 6–10.04



RYBY Z ALDI

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

BALTA MARE
Makrela
Cena za 100 g
patroszona, wędzona 
na gorąco

-20%

159
199

produkt
chłodzony

BALTA MARE
Śledź w sosie 
pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,35)
zawartość ryby: 60%

-23%

229
299

HOFBURGER
Limburger/Allgäuer
Opak. 180/200 g
(100 g = 2,77/2,50)
niemiecki ser miękki; 
z porostem czerwonej 
lub białej pleśni; 
do wyboru różne rodzaje

-28%

499
699

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Jogurt proteinowy
Opak. 150 g
(100 g = 1,13)
bogaty w białko; 
do wyboru o smaku: 
bananowym, jagodowym 
lub truskawkowo-
-porzeczkowym

TYLKO TERAZ

169

BIELUCH
Jogurt prebiotyczny
Opak. 200 g
(100 g = 0,80)
typu greckiego; korzystnie działa na mikroflorę 
bakteryjną; doskonały do świeżych owoców i sałat 

TYLKO TERAZ

159
PIĄTNICA
Koktajl z białkiem 
serwatkowym
Opak. 250 ml
(100 ml = 1,20)
połączenie najbardziej wartościowego, 
nieprzetworzonego białka 
serwatkowego oraz owoców; 
zawartość białka w jednej butelce 
butelce: 28 g; do wyboru: 
• banan-agrest-błonnik
• malina-granat-żeń szeń
• mango-marakuja-owies

TYLKO TERAZ

299

ŁOSOŚ USTKA
Łosoś w oleju/w sosie 
Puszka 110 g
(100 g = 4,54)
do wyboru: w oleju z pieprzem cytrynowym, 
w sosie słodkim chili, po królewsku

TYLKO TERAZ

499

* * Szukaj produktów z niebieskim 
znakiem MSC. Ryby i owoce 
morza z tym znakiem pochodzą 
ze zrównoważonych połowów 
z certyfi katem MSC.

DANONE
Actimel
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 14,98)
zawiera 20 miliardów 
unikalnych kultur bakterii 
L. casei, witaminę B6 
oraz witaminę D; 
do wyboru smaki: naturalny, 
malinowy, truskawkowy, 
wieloowocowy

599
NOWOŚĆ!

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

ZOTT
Jogobella jogurt 
bez dodatku cukrów 
Opak. 150 g
(100 g = 0,99)
do wyboru o smaku: brzoskwinia-mango, 
truskawka, jabłko-gruszka lub czereśnia

TYLKO TERAZ

149
produkt

chłodzony

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

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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Danie gotowe
Opak. 350/400 g
(1 kg = 34,26/29,98)
do wyboru: indyk z grillowanymi 
ziemniakami lub meksykańska 
wołowina z ryżem

TYLKO TERAZ

1199

KING’S CROWN
Kukurydza mini 
kolby
Słoik 340 g
(100 g = 2,63)
słodko-kwaśna, w zalewie; 
masa netto po odsączeniu: 190 g

TYLKO TERAZ

499

ALL SEASONSALL SEASONS
Owoce mrożone
Opak. 500/750 g
(1 kg = 14,98/9,99)
do wyboru: maliny, truskawki 
lub mieszanka owoców jagodowych 
z wiśniami

-25%

749
999

 KING’S CROWN
Papryczki
Słoik 370 ml
(1 kg = 14,25/11,91)
do wyboru: macedońskie 
pepperoni ostre, jalapeño 
czerwone lub zielone 
w plastrach; masa netto 
po odsączeniu: 280/335 g 

TYLKO TERAZ

399

Miód polski
Słoik 470 g
(1 kg = 19,13)
100% miód wielokwiatowy nektarowy

-25%

899
1199

SWEET VALLEY
Mandarynki
Puszka 312 g
(100 g = 1,94)
lekko słodzone, całe kawałki mandarynek; 
masa netto po odsączeniu: 175 g 

-20%

339
429

-21%

249
319

KING’S CROWN
Kapusta 
czerwona
Słoik 680 g
(1 kg = 4,26)
masa netto 
po odsączeniu: 585 g

produkt
głęboko 

mrożony

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

po odsączeniu: 585 gpo odsączeniu: 585 g

 bez dodatku aromatów

CASA MORANDO
Krem antipasti
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
do wyboru: paprykowy, z czosnkiem niedźwiedzim, 
z serem feta, miodowo-musztardowy, z suszonymi 
pomidorami

-20%

399
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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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NA EKSPOZYTORZE

STOVIT
Dżem 
bez dodatku 
cukru
Słoik 250 g
(100 g = 2,00)
do wyboru: truskawka, 
porzeczka lub brzoskwinia

TYLKO TERAZ

499
FITO APTEKA
Herbatka 
ziołowa
Opak. 20 × 2 g
(1 szt. = 0,25)
naturalne uzupełnienie 
diety w składniki roślinne 
wspomagające organizm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

499

TCHIBO
Exclusive
Opak. 250 g
(100 g = 3,20)
kawa mielona

-29%

799
1135

TRADER JOE’S
Chipsy 
jabłkowe
Opak. 40 g
(100 g = 5,98)
100% owoców; 
doskonałe jako 
przekąska

-25%

239
319 DO-29%PŁACISZ

MNIEJ

STORCK
Knoppers 
minis
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
chrupiące wafelki 
z prażonymi orzechami 
laskowymi oraz 
kremem mlecznym 
i nugatowym

TYLKO TERAZ

999

CHÂTEAU
Czekolada z orzechami
Opak. 200 g
(100 g = 3,25)
do wyboru: śmietankowa z migdałami, deserowa z orzechami, bakaliowa z rumem, bakaliowa

-27%

649
899

JACOBS
Velvet 
Słoik 200 g
(100 g = 9,00)
kawa rozpuszczalna 
z delikatną pianką

TYLKO TERAZ

1799

MORENO
Kawa w saszetkach
Opak. 20 × 7,2 g
(1 szt. = 0,60)
mielona; do parzenia w ekspresach powszechnie dostępnych na rynku; 
do wyboru: słony karmel, wanilia lub czekolada

TYLKO TERAZ

1199

Szwajcarskie 
cukierki ziołowe
Opak. 150 g
(100 g = 3,33)
do wyboru: z rokitnikiem i pomarańczą, szałwiowe, 
eukaliptusowe lub ziołowe z miodem

TYLKO TERAZ

499

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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SMAKUJE Z PIWEM

NA EKSPOZYTORZE

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

HELLENA
Oranżada
Butelka 1,25 l
(1 l = 2,79)
gazowana; do wyboru: 
biała lub żółta

TYLKO TERAZ

349

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

MUSZYNA SKARB ŻYCIA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
wysokozmineralizowana; 
lekko gazowana

-20%

119
149

TRADER JOE’S
Orzeszki 
ziemne solone
Puszka 150 g
(100 g = 1,46)
solone, smażone

-26%

219
299

TYLKO TERAZ

289

OSHEE
Rebel Vitamin 
Isotonic Water
Butelka 555 ml
(1 l = 4,49)
połączenie witaminizowanej wody z izotonikiem o smaku arbuzowym

TYLKO TERAZ

249

Piwo Kozel Světlý Ležák

Puszka 0,5 l
(1 l = 5,78)
lager o kolorze czystego złota; 
w smaku wyraźna, mocna goryczka, 
w tle lekko wyczuwalne nuty słodowe
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 4% obj.

Piwo Karmi Classic

Butelka 0,4 l
(1 l = 6,48)
nie za słodkie, nie za gorzkie; swój zrównoważony smak 
zawdzięcza recepturze, według której warzy się je 
w browarze Okocim już od 1994 roku; z chmielu i licznych 
typów słodu: pilzneńskiego, monachijskiego, 
karmelowego i palonego 
powstaje piwo łączące 
lekką goryczkę 
z delikatną
nutą słodyczy
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 0,5% obj.

-25%

259
349

Piwo Revolta 
Tropical Wheat

Butelka 0,5 l
(1 l = 13,98)
soczyście owocowe piwo 
pszeniczne; pasteryzowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4% obj.

TYLKO TERAZ

699

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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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachWszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

DOBRA KALORIA
Roślinne 
kiełbaski
Opak. 180 g
(100 g = 3,49)
• z boczniaka 
• bez soi
• 24% białka

-21%

629
799

DOBRA KALORIA
Roślinne mielone 
à la wołowe
Opak. 150 g
(100 g = 4,33)
• bez soi
• 21% białka

-27%

649
899

DOBRA KALORIA
Roślinny burger
Opak. 170 g
(100 g = 3,52)
• na bazie kiełków słonecznika
• bez soi
• 27% białka

-25%

599
799

DOBRA KALORIA
Roślinny gyros 
à la kurczak
Opak. 150 g
(100 g = 3,99)
• bez soi
• 25% białka

-25%

599
799

DOBRA KALORIA
Roślinne 
klopsy klasyczne
Opak. 180 g
(100 g = 3,72)
• na bazie kiełków słonecznika
• bez soi
• 25% białka

-25%

669
899

ProVeg to międzynarodowa organizacja podnosząca 
świadomość żywieniową, która dąży do transformacji 
światowego systemu żywnościowego poprzez 
zastąpienie konwencjonalnych produktów zwierzęcych 
roślinnymi i komórkowymi alternatywami. 
Wraz z Fundacją ProVeg i dietetyczką Joanną Lotkowską 
przedstawiamy zasady zdrowego talerza.
Warzywa i owoce – najwięcej zielonych, sałaty i kapusty!
Zboża i ziemniaki – produkty pełnoziarniste i grube 
kasze zawierają więcej błonnika i mikroelementów.

Produkty białkowe – rośliny strączkowe jako 
podstawa (fasola, groch, bób, ciecierzyca, soczewica), 
są one bardzo dobrym zamiennikiem produktów 
odzwierzęcych.
Tłuszcze – jako dodatek; orzechy, pestki lub tłoczone 
z nich oleje.
Woda – zamiast napojów. 
Zdrowy talerz to opracowany przez badaczy rozkład 
produktów, na których warto oprzeć codzienną dietę. 
Więcej informacji: aldi.pl, Instagram, Facebook. 

Roślinna 
strona życia

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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KING’S CROWN
Fasolka 
szparagowa 
Słoik 660 g
(1 kg = 12,47)
młoda, żółta, pocięta 
na kawałki, w słonej 
zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 360 g

TYLKO TERAZ

449

DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

GUT BIO
BIO Produkty 
wegańskie
Opak. 
140/175/400 g
(100 g = 4,28/3,42/
1 kg = 14,98)
do wyboru: wędlina, 
burgery, sznycel, 
tofu, kiełbasa

-20%

599
749

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

TARCZYŃSKI
Kabanosy roślinneKabanosy roślinne
Opak. 90 g
(100 g = 4,10)

-26%

369
499

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Ciecierzyca 
z dynią 
w sosie curry
Opak. 450 g
(1 kg = 13,31)
mieszanka warzywna z sosem śmietanowym i przyprawą curry w saszetce

TYLKO TERAZ

599

produkt
głęboko 

mrożony

Pęczak lubelski 
z groszkiem 
cukrowym
Opak. 450 g
(1 kg = 15,53)
kasza jęczmienna pęczak z warzywami, sosem śmietanowym i mieszanką przypraw w saszetce

TYLKO TERAZ

699

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony LISNER

Sałatki 
z mięsem 
roślinnym
Opak. 140 g
(100 g = 1,78)
do wyboru: à la gyros 
lub à la kebab

TYLKO TERAZ

249

10 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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DEVELEY
Majonez 
wegański 
Słoik 360 g
(1 kg = 12,47)
bez glutenu, bez barwników 
i bez substancji konserwujących

PURENA
Zupa krem 
zagęszczona
Opak. 350 g
(1 kg = 17,11)
do wyboru: marchew-dynia z kolendrą; pomidorowa 
ze świeżą bazylią lub krem z buraczków ze świeżym 
majerankiem; wystarczy dodać 350 ml wody i gotowe 

TYLKO TERAZ

599

Mąka z orzeszków 
arachidowych
Opak. 300 g
(1 kg = 13,30)
alternatywa dla mąk zbożowych; 
doskonale nadaje się do wypieków, 
naleśników lub jako 
panierka do mięs

TYLKO TERAZ

399

CHARSZNICKIE 
POLA NATURY
Sok kiszony
Opak. 500 ml
(1 l = 11,98)
do wyboru: z buraków, 
z kapusty, z ogórków

TYLKO TERAZ

599

produkt
chłodzony

Frupp Day
Opak. 10 g
(100 g = 25,90)
owoce liofilizowane; doskonałe 
jako przekąska oraz dodatek 
do deserów; do wyboru: 
truskawka lub malina

TYLKO TERAZ

259

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

OFTERDINGER
Hummus
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
pasta z ciecierzycy; do wyboru: 
naturalna, pikantna lub z dynią

BIO Passata 
pomidorowa
Butelka 690 g
(1 kg = 7,23)
z ekologicznych włoskich 
pomidorów

TYLKO TERAZ

499

KRESTO
Mix bakalii 
z nerkowcem
Opak. 140 g
(100 g = 4,28)
źródło żelaza i potasu

TYLKO TERAZ

599
SUNNY FAMILY
Wafelki 
ryżowe 
Opak. 90 g
(100 g = 2,77)
z gryką 

TYLKO TERAZ

249

-25%

449
599

produkt
chłodzony

-20%

399
499

11Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

Przekąska 
z kokosa
Opak. 100 g
z kokosa organicznego

TYLKO TERAZ

599

Rośleko 
napój 
roślinny
Opak. 300 ml
(1 l = 16,63)
idealnie nadaje się 
do owsianki, smoothie 
czy kawy; do wyboru: 
kakao-ryż jaśminowy-
-orzechy nerkowca 
lub ryż jaśminowy- 
-orzechy nerkowca

TYLKO TERAZ

499
Śniadaniowa 
Energy 
Opak. 400 g
(1 kg = 7,48)
doskonała do kanapek; 
źródło witamin B1, B2, B6 i B12; 
wzbogacona o kwas foliowy 
i witaminy A, D oraz E

TYLKO TERAZ

299

GUT BIO
BIO Napój owsiany 
Karton 1 l
w 100% roślinny, 
wegański; może być
również używany
do gotowania
i pieczenia 

-33%

299
449

VIOLIFE
Greek 
White/ 
Original Flavour
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)

SIMPLY V
Plastry 
wegańskie
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
do wyboru: naturalne 
lub wyraziste; w plastrach

GUT BIO
BIO Napój 
sojowo-ryżowy
Karton 1 l
z dodatkiem soli morskiej; 
do produkcji użyto soi i ryżu 
z kontrolowanego 
rolnictwa 
ekologicznego; 
wegański 

-20%

399
499

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

• 100% WEGAŃSKI
•  NA BAZIE OLEJU 

KOKOSOWEGO

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-30%

699
999

HIT

999
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CHAZZ
Chipsy warzywne 
z kotła
Opak. 75 g
(100 g = 5,32)
do wyboru: śmietanowo-
-cebulowe lub solone 

TYLKO TERAZ

399

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

KNUSPERONE
Płatki 
owsiane
Opak. 500 gOpak. 500 g
(1 kg = 3,78)
do wyboru: 
błyskawiczne 
lub górskie

KNUSPERONE
Mini płatki 
śniadaniowe 
Opak. 210/260 g
(100 g = 3,80/1 kg = 30,73)
mieszanka płatków śniadaniowych w małych, praktycznych opakowaniach; 8 opakowań w zestawie; do wyboru 2 rodzaje

TYLKO TERAZ

799

-20%

189
239

FRANK&OLI
Ciastko
Opak. 50 g
(100 g = 3,98)
miękkie ciasteczko; do wyboru: 
z kokosem i migdałem lub jaglane z pastą orzechową i chia

TYLKO TERAZ

199

ANIA
Ciasteczka 
Babci Ani
Opak. 100 g
owsiane, naturalne, 
bez dodatku cukru

TYLKO TERAZ

299
ANIA
BIO 
Herbatniki
Opak. 100 g
herbatniki mini 
w kształcie 
zwierzątek 

TYLKO TERAZ

229
PREMIUM ROSA
Sok aloesowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 29,98)
sok w 100% wyciskany z liści 
aloesu; wspomaga odporność 
i układ pokarmowy

TYLKO TERAZ

1499

•  BEZ DODATKU CUKRU
• BEZ LAKTOZY

•  WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA POKARMOWEGO

•  BEZ 
DODATKU 
CUKRU

Roślinna 
strona życia

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

13Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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UNITOP
Batonik Amki Superfoods
Opak. 33 g
(100 g = 4,52)
batonik sezamowy z dodatkiem zbóż
ekspandowanych i gryki

TYLKO TERAZ

149

OSHEE
Baton witaminowy/
energetyczny
Opak. 40 g
(100 g = 3,48)
do wyboru:
• baton musli z dodatkiem witamin 
• baton musli z orzechami i rodzynkami 

o smaku kawowym; z dodatkiem witamin

TYLKO TERAZ

139

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

BAKAL SPORT
Baton
Opak. 35 g
(100 g = 4,26)
100% natury; do wyboru: Protein lub Energy

TYLKO TERAZ

149

-23%

229
299

GO ON
Baton proteinowy
Sztuka 50 g
(100 g = 4,58)
baton wysokobiałkowy z dodatkiem 
inuliny; do wyboru: kakaowy, 
orzechowy, waniliowy, żurawinowy

OLIMP
Gold Omega 3
Opak. 60 szt.
zapewnia niezbędne kwasy 
tłuszczowe omega-3; 
suplement diety

TYLKO TERAZ

2899

OLIMP SPORT NUTRITION
Iso Plus 
Opak. 700 g
(1 kg = 37,13)
napój izotoniczny, który pozwoli 
uzupełnić cenne elektrolity 
i witaminy; suplement diety

TYLKO TERAZ

2599

OLIMP SPORT NUTRITION
Rocky Athletes 
Creatine
Opak. 200 g
(100 g = 12,50)
wspiera funkcjonowanie mięśni; 
suplement diety

TYLKO TERAZ

2499

WIĘCEJ PRODUKTÓW TEJ MARKI NA EKSPOZYTORZE

OLIMP SPORT NUTRITION
Whey Protein 
Complex 100%
Opak. 600 g
(1 kg = 79,98)
odżywka białkowa, pomaga 
w budowaniu i utrzymaniu masy 
mięśniowej; do wyboru różne smaki; 
suplement diety

TYLKO TERAZ

4799

OLIMP SPORT NUTRITION
Vita-Min 
Multiple Sport
Opak. 60 szt.
kompleksowa kompozycja witamin 
i minerałów; suplement diety

TYLKO TERAZ

2799

• ŹRÓDŁO 
BŁONNIKA 
POKARMOWEGO

ŹRÓDŁO 
BŁONNIKA

BEZ DODATKU 
TŁUSZCZY 

UTWARDZONYCH

BEZ DODATKU CUKRU

 Z DODATKIEM 
PŁATKÓW OWSIANYCH 

Z PEŁNEGO ZIARNA 

 TYLKO 
4 SKŁADNIKI

100% 
NATURALNY

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

STREFA MALUSZKA

ESFOLIO 
Żel aloesowy 
Opak. 300 ml
(1 l = 63,30)
do wyboru:
• kojąco-nawilżający żel zawierający czysty aloes
• uniwersalny – do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów 

TYLKO TERAZ

1899

TYLKO TERAZ

649 EVELINE
Serum/Peeling/
Błoto termalne
Slim Extreme 4D
Opak. 
250 ml
(100 ml = 5,20)
antycellulitowe; 
do wyboru 
różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

1299
TYLKO TERAZ

699
BIOELIXIRE
Szampon/Maska/
Odżywka 
do włosów
Opak. 
300 ml
(1 l = 43,30)
do wyboru: 
z czarnuszką,
kwasem 
hialuronowym,
biotyną lub 
baobabem 

TYLKO TERAZ

1299

HIPP
BIO Deser
Opak. 160 g
(100 g = 2,49)
do wyboru 
różne rodzaje

-23%

399
519

HIPP
BIO Zupka/
Danie dla dzieci
Słoik 190 g
(100 g = 2,10)
do wyboru:
• zupka koperkowa z ryżem i indykiem
• potrawka z ziemniaczkami i królikiem
• dynia z indykiem
• marchewka z ziemniaczkami i łososiem

-22%

399
515

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

HIPP
BIO Tubka
Opak. 100 g
mus owocowy 
po 6. miesiącu życia; 
do wyboru różne smaki 

-25%

299
399

SCHAUMA
Suchy 
szampon
Opak. 150 ml
(100 ml = 4,66)
zapewnia 
natychmiastową 
świeżość 
i objętość 
bez użycia 
wody; 
do wyboru 
dwa rodzaje

AQUAFRESH
Pasta do zębów Senses
Opak. 75 ml
(100 ml = 8,65)
aktywnie czyści, chroni zęby i zapewnia 
natychmiastową świeżość; do wyboru dwa rodzaje

15Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PUTZMEISTER
Rękawice 
gumowe
Opak. 2 pary
z naturalnego lateksu; 
przyjazne dla skóry 
flokowanie; do wyboru 
różne kolory i rozmiary 
Rozmiary: S, M, L
Nie wszystkie kolory 
dostępne są 
w każdym rozmiarze

-20%

399
499

EKO DOM
EKO Płyn do WC
Butelka 750 ml
(1 l = 6,65)
do wyboru: lawendowy 
lub cytrynowy

-28%

499
699

DOMESTOS
Płyn do WC
Butelka 1,25 l
(1 l = 5,59)
zabija bakterie, wirusy i grzyby; 
do wyboru różne rodzaje

-30%

699
999

EKO DOM
EKO Płyn 
do mycia 
naczyń
Butelka 500 ml
(1 l = 8,98)
do wyboru: jabłkowy 
lub balsam

-25%

449
599

TYLKO TERAZ

899
ORALB
Woskowana 
nić 
dentystyczna
Opak. 25 m
doskonała wytrzymałość, 
komfort i łatwość stosowania

NOW    ŚĆ!• PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
• AKTYWNE SKŁADNIKI NA BAZIE ROŚLINNEJ
•  BUTELKI W 100% WYTWORZONE Z RECYKLATU PET

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

DOMESTOS
Zawieszka 
Power 5
Opak. 3 szt.
do wyboru 
różne rodzaje

-30%

899
1299

PUTZMEISTER
Chusteczki 
do czyszczenia 
okularów
Opak. 54 szt.
(1 szt. = 0,07)
nawilżane; o uniwersalnym zastosowaniu; nadają się również 
do czyszczenia telefonów, aparatów i lusterek; o zapachu cytrynowym

-20%

359
449
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ŚWIEŻEJESZ
Mango
Sztuka

-44%

499
899

ŚWIEŻEJESZ
Zioła w doniczce
Opak.

-22%

349
449

NOWA MARKA
kiełkuje na półkach

ŚWIEŻEJESZ
Borówki amerykańskie
Opak. 125 g
(100 g = 3,99)

-28%

499
699

ŚWIEŻEJESZ
Kiełki 
Opak. 50/150 g
(100 g = 3,98/1,33)

-50%

199
399

ŚWIEŻEJESZ
Ziemniaki 
jadalne
Opak. 2,5 kg
(1 kg = 1,60)

-41%

399
679

ŚWIEŻEJESZ
Sałata cięta mix
Opak. 140/150/250 g
(100 g = 1,99/1,86/1,12)

-30%

279
399

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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BIO Banany
Cena za kg

-31%

399
579

-40%

479
799

BIO Pomarańcze
Opak. 1 kg
klasa I

-50%

399
799

GUT BIO
BIO Cytryny
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
klasa IDO-50%OWOCE 

I WARZYWA

18 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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BIO Burger 
wołowy 
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
z najlepszej jakości mięsa

TYLKO TERAZ

899

Łosoś jurajski
Cena za 100 g
filet ze skórą; świeży; z hodowli prowadzonej w czystej wodzie 
geotermalnej; wolny od antybiotyków; źródło kwasów omega-3

TYLKO TERAZ

699

-30%

699
999

GOODVALLEY
Mięso mielone 
z szynki
Opak. 400 g
(1 kg = 17,48)
zawartość tłuszczu: 
poniżej 7%; z chowu 
bez antybiotyków

MEOAT THE ALTERNATIVE
Wege kotlety schabowe 
w panierce
Opak. 240 g
(100 g = 3,75)
100% roślinne; świeże; alternatywa dla smakoszy mięsa i nie tylko

TYLKO TERAZ

899
MEOAT THE ALTERNATIVE
Wege mielone
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
100% roślinne; wegańskie; 
sposób przygotowania taki sam 
jak prawdziwego mięsa

TYLKO TERAZ

799

TOKYO TEY
Sushi
Opak. 250/290 g
(100 g = 3,40/1 kg = 29,28)
do wyboru różne rodzaje

-22%

849
1099

DO-30%MIĘSO

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony
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MIĘSNE SPECJAŁY
Kotlety minutowe ze schabu
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
wieprzowe

TYLKO TERAZ

399

-25%

449
599

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso z uda kurczaka
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
klasa A

-20%

549
689

TYLKO TERAZ

2199
KURCZAK SIELSKI
Filet z piersi 
kurczaka
Cena za kg
klasa A; świeży; z kurczaka 
pochodzącego z polskich 
gospodarstw, karmionego paszą 
roślinną bez GMO, rosnącego 
wolniej niż zwykły kurczak 

DO-25%MIĘSO

KURCZAK SIELSKI
Mięso mielone 
z kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 11,23)
świeże; w 100% z nogi z kurczaka 
pochodzącego z polskich 
gospodarstw, karmionego paszą 
roślinną bez GMO, rosnącego 
wolniej niż zwykły kurczak

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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MIĘSNE SPECJAŁY
Kotlety minutowe ze schabu
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
wieprzowe

SERAVITA
Ser gouda
Opak. 1 kg
dojrzewający, pełnotłusty; 
w plastrach

-33%

1299
1949

Chleb pełnoziarnisty
Opak. 450 g
(1 kg = 5,09)
na naturalnym zakwasie; 
do wyboru: żytni lub słoneczny

-23%

229
299

Kołduny 
litewskie
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
z mięsem wołowym

TYLKO TERAZ

799
ALL SEASONS
Marchewka 
z groszkiem
Opak. 450 g
(1 kg = 4,20)
marchew: 60%, groszek: 40%

-24%

189
249

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

Makaron 
do zup, 
2-jajeczny
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
makaron z pszenicy 
durum; jajka z chowu 
ściółkowego; do wyboru: 
w kształcie gwiazdek 
lub literek

-25%

299
399

99
4949

BIO Awokado Hass
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 5,00)

TYLKO TERAZ

999 Cebula 
żółta
Opak. 5 kg
(1 kg = 1,40)

TYLKO TERAZ

699Młody 
czosnek
Sztuka

-25%

149
199
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ASIA GREEN GARDEN
Mleczko 
kokosowe
Puszka 400 ml
(1 l = 9,98)
ekstrakt z orzecha 
kokosowego (91%)

MAURITIUS
Galaretka w czekoladzie
Opak. 250 g
(100 g = 1,56)
o smaku bananowym

-25%

389
519

MK
Ananas w plastrach
Puszka 565 g
(1 kg = 10,85)
lekko słodzony; masa netto po odsączeniu: 340 g

-21%

369
469

-33%

399
599

BISCOTTO
Wafelki 
nadziewane
Opak. 5 × 25 g
(100 g = 2,39)
przekładane kremem 
orzechowo-mlecznym

-20%

299
375

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

MAURINUS
Delikatne 
płatki 
czekoladowe
Opak. 125 g
(100 g = 4,79)
płatki czekoladowe 
z chrupkami ryżowymi; 
do wyboru różne rodzaje

-25%

599
799

OCEAN STEAMER
Tuńczyk 
w sosie własnym
Puszka 185 g
(100 g = 2,66)
w kawałkach; masa netto po odsączeniu: 150 g

-29%

399
569
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Piwo jasne Okocimskie
Puszka 6 × 0,5 l
(1 l = 4,58)
klasyczny lager o złotej barwie, przyjemnej goryczce 
i chmielowym aromacie
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,2% obj.

TYLKO TERAZ

229

KUBUŚ
Sok 100%
Butelka 0,85 l
(1 l = 3,28)
sok warzywno-przecierowy; 
o smaku marchew-malina-
-jabłko lub banan-marchew-
-jabłko

-20%

279
349

SUN SNACKS
Paluszki
Opak. 250 g
(100 g = 0,76)
solone

-24%

189
249

-30%

349
499

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 
18 JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

BOB SNAIL
Przekąska 
owocowa
Opak. 30 g
(100 g = 9,97)
do wyboru: 
jabłko z wiśnią, 
jabłko z truskawką, 
jabłko z maliną oraz 
jabłko z borówką

TYLKO TERAZ

299

Kwas 
chlebowy 
Starokijewski
Butelka 1 l
wyróżnia się jasnym kolorem 
i wyrazistym smakiem, 
orzeźwiający na gorące dni; 
produkt bezalkoholowy
kraj pochodzenia: Ukraina

TYLKO TERAZ

399

HARIBO
Żelki
Opak. 200 g
(100 g = 1,75)
do wyboru: Happy Cola 
lub Cola kwaśna

NA EKSPOZYTORZE CENA ZA PUSZKĘ PRZY 
ZAKUPIE 6PAKU
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CYCLEMASTER
Torba 
rowerowa
Sztuka
do przechowywania małych przedmiotów; 
z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym; 
do wyboru różne rodzaje

2499

Zapięcie rowerowe
Zestaw
do wyboru:
• łańcuchowe – zawiera dwa kluczyki, w tym jeden z diodą LED; całkowita długość: 120 cm 
• łańcuchowe na kod – zawiera zamek z możliwością kodowania 5 różnych konfiguracji; 

do wyboru różne rodzaje

2999

BIKEMATE
Sakwa rowerowa
Sztuka
• z uchwytem do przenoszenia
• łatwy montaż
do wyboru różne rodzaje

3499

CYCLEMASTER
Akcesoria rowerowe
Zestaw/Sztuka
do wyboru:
• pompka z manometrem z cylindrem aluminiowym; 

czytelny manometr z zakresem pomiaru do 8 barów
• podsiodełkowa torba ze składanymi narzędziami i zestawem 

naprawczym do dętek; wodoodporne zapięcie na zamek błyskawiczny
2999

MOŻLIWOŚĆ 
NOSZENIA JAKO 

PLECAK

ZDEJMOWANY PASEK
NARAMIENNY

PRZESTRONNA KIESZEŃ 
WEWNĘTRZNA

ACTIVE TOUCH KIDS
Spodnie 
dziewczęce 
do jazdy konnej
Para
95% bawełna, 5% elastan (Lycra®); 
wstawki: 88% poliester, 12% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

4499

ACTIVE TOUCH KIDS
Kamizelka 
dziewczęca
Sztuka
100% poliester; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

3999

   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

IDEALNA 
DO JAZDY 
KONNEJ

ACTIVE TOUCH KIDS
T-shirt 
dziewczęcy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO
lub 95% bawełna BIO,
5% wiskoza; do wyboru
dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

2499

  VN02 1645958 OETI  VN02 1645958 OETI  

Control Union CU Control Union CU 

2PAK

1. 2.

3.

1.

2.

3.
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W STRONĘ 
najlepszej 
formy

CYCLEMASTER
Środki 
do pielęgnacji 
roweru
Opak. 200/400/500 ml
(100 ml = 5,00/1 l = 24,98/19,98)
do wyboru:
• środek czyszczący do rowerów: przeciwdziała zabrudzeniom
• środek do pielęgnacji rowerów: z woskiem karnauba; chroni 

lakierowane powierzchnie roweru przed negatywnym wpływem 
czynników atmosferycznych; o właściwościach hydrofobowych

• środek czyszczący do łańcuchów: chroni przed rdzą, rozpuszcza 
brud i smar; o właściwościach hydrofobowych

• smar do łańcuchów: chroni przed zużyciem; zmniejsza tarcie 
i ułatwia ruch; o właściwościach hydrofobowych

999
CYCLEMASTER
Lampy 
rowerowe
Zestaw
w zestawie lampa przednia, 
tylna z diodami LED OSRAM, 
6 baterii, uchwyty 
do montażu i instrukcja 
obsługi; trójstopniowa 
regulacja natężenia światła; 
do wyboru dwa kolory

2999

ACTIVE TOUCH
Kurtka damska 
sportowa
Sztuka
73% poliamid, 23% poliester, 
4% elastan; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

4999

   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

ODDYCHAJĄCA

WYSOKI KOMFORT 
NOSZENIA

REGULACJA 
WILGOTNOŚCI

RĘKAWY 
Z OTWORAMI 

NA KCIUK

ACTIVE TOUCH 
Biustonosz 
sportowy
Sztuka
83% poliester (Coolmax®), 
14% poliamid, 3% elastan 
lub 73% poliester (Coolmax®), 
21% poliamid, 6% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

ACTIVE TOUCH
Legginsy 
damskie 
sportowe
Para
74% poliester (Coolmax®), 
20% poliamid, 6% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

CYCLEMASTER
Stojąca pompka 
rowerowa 
z manometrem
Sztuka
do wyboru:
• pompka stojąca: czytelny manometr ze wskaźnikiem 

ciśnienia do 10 barów; uniwersalna podwójna 
głowica pompki; w zestawie adapter do pompowania 
materacy, piłek i zabawek; długość węża: ok. 45,5 cm; 
z rozkładaną nóżką

• pompka nożna: czytelny manometr ze wskaźnikiem 
ciśnienia do 11 barów; uniwersalna podwójna 
głowica pompki; w zestawie adapter do pompowania 
materacy, piłek i zabawek; długość węża: ok. 100 cm; 
stabilna nóżka z profilowaną podstawą

2999
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MUSISZ 
mieć to 

w szafie!

WALKX
Sneakersy damskie/
męskie
Para
z materiału syntetycznego z poddanych 
recyklingowi butelek PET; wkładka z pianki 
zapamiętującej kształt stopy, powleczona 
materiałem; podeszwa z materiału Phylon 
z recyklingu, z wkładką TPR; do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

5999

STRAIGHT UP
T-shirt męski 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO 
lub 80% bawełna BIO, 
20% poliester; do wyboru 
różne rodzaje 
Rozmiary: M–XXL

1999

  11-50758 Shirley  11-50758 Shirley  

made with organic materials made with organic materials 
certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence 

UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para
98% bawełna BIO, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 36–44

4999

UP2FASHION
T-shirt damski 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO 
lub 80% bawełna BIO, 
20% poliester; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

1599

   08.HBD.64412 HOHENSTEIN HTTI   08.HBD.64412 HOHENSTEIN HTTI  

   08.HBD.64412 HOHENSTEIN HTTI   08.HBD.64412 HOHENSTEIN HTTI  

made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials made with organic materials 
certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence certi� ed by BCS Licence 

1.

1.

2.

3.

3.

LASER WASHED  PROCES 
UMOŻLIWIAJĄCY OSZCZĘDNOŚĆ 

WODY DO 73% POPRZEZ 
UŻYCIE LASERA ZAMIAST 

CHEMII I OBRÓBKI RĘCZNEJ

i

i

CZY SZUKAŁEŚ KIEDYŚ OBUWIA WYPRODUKOWANEGO ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI 
STANDARDAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? NASZE TAKIE SĄ! 

POCHODZĄ Z NEUTRALNEJ POD WZGLĘDEM EMISJI CO2 PRODUKCJI I ZOSTAŁY STWORZONE 
Z POLIESTRU W 100% ZE ZRECYKLINGOWANYCH BUTELEK PET!

2.
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UNA
Ściereczki z mikrowłókna
Opak. 3 szt.
wyjątkowo chłonne; do stosowania na sucho, 
i na mokro; doskonale nadają się do polerowania

599

Gąbki 
do naczyń
Opak. 5 szt.
super duże

179

QUIGGQUIGG
Żelazko z wyświetlaczem LCD
Sztuka
elektroniczna regulacja temperatury; dodatkowe silne uderzenie pary; wyświetlacz 
LCD podświetlany w różnych kolorach (w zależności od trybu pracy); zbiornik na wodę 
elektroniczna regulacja temperatury; dodatkowe silne uderzenie pary; wyświetlacz 
LCD podświetlany w różnych kolorach (w zależności od trybu pracy); zbiornik na wodę 
elektroniczna regulacja temperatury; dodatkowe silne uderzenie pary; wyświetlacz 

o pojemności 300 ml; ceramiczna stopa żelazka z powłoką jonizującą; do wyboru dwa 
rodzaje

TREFL
Gra dla dzieci
Rodzina Treflików
Sztuka
gry przygotowane z myślą o wspólnych chwilach 
spędzanych w rodzinnym gronie; do wyboru różne rodzaje

3499

10 RÓŻNYCH 
FUNKCJI, M.IN. FUNKCJI, M.IN. 

DODATKOWE SILNE DODATKOWE SILNE 
UDERZENIE PARY

11 WSTĘPNIE USTAWIONYCH 
PROGRAMÓW PRASOWANIA

2400 WFUNKCJA 
SELFCLEAN

SYSTEM 
ANTYWAPIENNY ANTI CALC

BLOKADA KAPANIA 
ANTI DRIP

PIONOWY 
WYRZUT PARY

HIT

8999
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Folia do grilla/piekarnika
Sztuka 8 m
tłoczona; bardzo wytrzymała; wyjątkowo szeroka

499

ABRAZO
Czyścik do grilla/
piekarnika
Opak. 5 szt.
wykonany z wytrzymałej wełny stalowej, 
nasączony mydłem rozpuszczającym 
tłuszcz; skutecznie usuwa zaschnięte 
osady lub przypalone resztki

999

ORGANIKA 
BIO Podpałka żelowa
Butelka 500 ml
(1 l = 9,98)
ułatwia rozpalanie ogniska, grilla, kominków lub pieców; 
98% składników pochodzenia naturalnego

499

DANCOAL
Grill jednorazowy
Zestaw
w zestawie: wysokiej jakości węgiel drzewny, 
podpałka w postaci arkusza papieru 
parafinowanego oraz stalowy ruszt i podstawka

699

GARDENLINE
Zraszacz 
wahadłowy/
Zestaw zraszający
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zraszacz wahadłowy z ramieniem zraszającym 

z 18 metalowymi otworami, aluminiową podstawą 
i korpusem z tworzywa sztucznego

• zestaw zraszający składający się z lancy zraszającej 
i pistoletu do zraszania; maksymalne ciśnienie 
robocze: 4 bary; przyłącze wodne: 1/2

2999

SOLO
Serwetki 
z letnimi wzorami
Opak. 40 szt.
3-warstwowe; z celulozy; w dwóch 
rozmiarach; do wyboru różne rodzaje

399

BBQ
Podpałka do grilla/
pieców/kominków
Opak. 64 szt.
do wyboru dwa rodzaje: ekologiczna – na bazie 
surowców odnawialnych lub parafinowa – bezwonna 

699

PHILIPS
Żarówka LED 
z odbłysnikiem/
świeca LED
Opak. 3 szt.
moc: 4,7 W/5,5 W (odpowiednik 50 W/40 W); 
gwint GU10/E14; barwa ciepła biel; strumień 
świetlny: 345 lm/470 lm; klasa wydajności 
energetycznej A+; średni okres eksploatacji: 
15 000 h

2499
PHILIPS
Żarówka LED
Opak. 3 szt.
moc: 9 W (odpowiednik 60 W); 
gwint: E27; barwa: ciepła biel; 
strumień świetlny: 806 lm; klasa 
wydajności energetycznej: A+; 
średni okres eksploatacji: 15 000 h

2499
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BELAVI
Siedzisko na krzesło
Sztuka
uniwersalny kształt pasuje do różnych rodzajów krzeseł 
z oparciem; wymiary: ok. 91 × 42 × 3 cm; do wyboru różne kolory

1999

BELAVI
Nakładka 
na krzesło z wysokim oparciem
Sztuka
uniwersalna, najlepiej dopasowana do dużych krzeseł 
z wysokim oparciem i szerokim siedziskiem; wymiary: 
ok. 120 × 50 × 8 cm; z obszyciem na krawędziach; 
pikowana; z kolorystycznie dopasowanymi taśmami 
mocującymi; do wyboru różne rodzaje

4990

BELAVI
Poduszka 
relaksacyjna 
na leżak 
Sztuka
wymiary: 170 × 50 × 8 cm; z obszyciem na krawędziach, 
dekoracyjnym pikowaniem oraz regulowanym pasem 
podtrzymującym w obrębie pleców

5999

   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI   A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

BELAVI
Krzesło 
ogrodowe
Sztuka
nowoczesne i wytrzymałe 
szerokie krzesło ogrodowe; szerokie krzesło ogrodowe; 
odporne na promieniowanie UV odporne na promieniowanie UV 
oraz warunki atmosferyczne; oraz warunki atmosferyczne; 
maksymalne obciążenie: 110 kg; maksymalne obciążenie: 110 kg; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
maksymalne obciążenie: 110 kg; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
maksymalne obciążenie: 110 kg; maksymalne obciążenie: 110 kg; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
maksymalne obciążenie: 110 kg; 

ok. 60 × 58,5 × 89 cm;
kolor antracytowy

HIT

6499

BELAVI
Skrzynia ogrodowa na kółkach
Sztuka
• pojemność: ok. 300 l; z łatwością pomieści narzędzia i akcesoria ogrodowe, nawozy, środki ochrony 

roślin i wszelkie inne potrzebne w ogrodzie i na balkonie drobiazgi, chroniąc przed warunkami 
pogodowymi (ochrona przed bryzgami wody itp.)

• 2 kółka ułatwiają przesuwanie, a uchwyty boczne przenoszenie
• powierzchnia limitująca drewno pasuje do większości ogrodów i balkonów
• możliwość zamknięcia na kłódkę zabezpiecza zawartość przed niechcianym dostępem (dzieci, zwierząt itp.)
• łatwy montaż bez użycia narzędzi

149
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UP2FASHION
Moda XXL 
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para
82% bawełna BIO, 16% poliester, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 46–52

4999
UP2FASHION
Moda XXL 
T-shirt damski 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 94% bawełna BIO, 
6% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

1999

  9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI    11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

ENRICO MORI
Moda XXL 
Piżama męska 
na lato 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 97% bawełna BIO, 3% wiskoza 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
dekolt w serek lub półokrągły; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 2XL–5XL 

3499

   9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648
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certi� ed by CU 817648certi� ed by CU 817648

T-shirt 
dwustronny 
dziewczęcy/
chłopięcy 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
z postaciami z bajek; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 98/104–122/128

1599

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

MOŻNA 
NOSIĆ 

NA OBU 
STRONACH

Rampers/Body 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
z postaciami z bajek; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2799

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

Piżama 
dziecięca 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 
94% bawełna BIO, 6% wiskoza; 
z postaciami z bajek; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: 98/104–122/128

1999

  9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  9.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  
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WALKX
Sandały dziecięce 
outdoorowe
Para
materiał wierzchni z poliuretanu 
połączonego z materiałem tekstylnym; 
tekstylna wyściółka; wkładka ze skóry 
naturalnej; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–35
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999

Skarpetki dziecięce
Opak. 2 pary 
mieszanka bawełny, 
poliamidu i elastanu (Lycra®); 
z bohaterami z bajek; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

799

  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

Klapki dziecięce
Para
syntetyczny materiał wierzchni; tekstylna 
wyściółka; wkładka i podeszwa z materiału 
syntetycznego; z postaciami z bajek; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 24–28
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

WALKX
Sandały 
dziecięce 
outdoorowe
Para
materiał wierzchni – połączenie syntetyku 
z poliestrem; tekstylna wyściółka; wkładka 
z pianki typu EVA pokryta skórą naturalną; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 24–28

3999

32 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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UP2FASHION
Moda XXL 
Bluzka damska
Sztuka
100% lyocell (Tencel™); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

3999

UP2FASHION
Moda XXL 
Marynarka 
damska
Sztuka
67% poliester, 30% wiskoza, 3% elastan; 
z kieszeniami; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54

4999

ADRIAN 
Moda XXL 
Podkolanówki 
15 DEN
Opak. 2 pary
85% poliamid, 15% elastan; wysokiej jakości przędze 
zapewniają niezwykłą rozciągliwość; bezuciskowe; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiar: uniwersalny 

699

ADRIAN
Moda XXL 
Rajstopy 
klasyczne 
20 DEN
Para
85% poliamid, 15% elastan; z dodatkowym klinem dla 
większego komfortu noszenia; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 4+,5+,6–7

799

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  IW 00106IW

  IW 00106IW

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

2.

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszulka polo 
męska
Sztuka
80% bawełna, 20% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 2XL–5XL

2999

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

1.

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Jeansy męskie 
Para
98% bawełna, 2% elastan 
(Lycra®); do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 58–64

4999

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley  

1.

2PAK 2.
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DECO CRAFT
Pędzle
Zestaw 4 szt.
drewniany trzonek, stalowe okucia; trwałe pędzle do farb i lakierów; 
do precyzyjnych prac malarskich; w zestawie: 2 pędzle okrągłe (rozmiary 4 i 8), 
2 płaskie (rozmiary 25 mm i 50 mm) 

1399

DECO CRAFT
Pędzle do pielęgnacji 
drewna
Zestaw 4 szt.
przeznaczone m.in. do impregnatów 
do drewna, lakierów akrylowych, farb 
rozpuszczalnych w wodzie; w zestawie: 2 pędzle 
płaskie (30 i 50 mm), 1 szczotka do malowania 
(3 × 10 cm), 1 pędzel krawędziowy (35 mm)

999

DECO CRAFT
Taśmy malarskie
Zestaw 3 szt.
zestaw taśm do prac malarskich wewnątrz budynku; 
ułatwiają uzyskanie idealnie prostych krawędzi 
malowanych powierzchni, zabezpieczają sąsiednie 
powierzchnie przed zabrudzeniem farbą; wymiary: 
19 mm × 50 m, 38 mm × 50 m i 50 mm × 50 m

1499

DECO CRAFT
Zestaw malarski
Zestaw 4 cz.
w zestawie: wałek do dużych powierzchni, z uchwytem (szerokość: 
ok. 27 cm), wałek precyzyjny z uchwytem (szerokość: ok. 10 cm); 
aluminiowy kij teleskopowy (regulacja: 115–200 cm) i metalowa 
kratka o wymiarach ok. 26 × 30 cm do zawieszenia na wiaderku

3499

DECO CRAFT
Żel ochronny 
do drewna
Opak. 5 l
(1 l = 12,00)
do drewna twardego 
i drewna drzew iglastych; 
z ochroną przed działaniem 
promieni UV i warunkami 
atmosferycznymi; do wnętrz 
i na zewnątrz; niekapiący 
(żel), oddychający, 
wodorozcieńczalny; 
wydajność aż do 50 m² 
z zawartości puszki; 
do wyboru różne kolory

5999

DECO CRAFT
Lakier akrylowy
Opak. 1 l
lakier 2 w 1 – z funkcją gruntowania; do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; wodorozcieńczalny; antyadhezyjny – tworzy 
powierzchnię o podwyższonej odporności na zabrudzenia i łatwą 
w czyszczeniu; wyjątkowa trwałość powłoki lakierniczej; szeroki 
zakres zastosowania; do powierzchni drewnianych, metalowych, 
ścian zewnętrznych; zużycie: ok. 100 ml/m² na jedną warstwę 
(w zależności od podłoża); do wyboru różne kolory

2499
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GŁADKIE
cięcie!

129
FERREX
Wyrzynarka oscylacyjna 750 W
Sztuka
• elektroniczna regulacja prędkości pracy zapewnia szeroki wachlarz 

zastosowań i stabilność pracy w każdym materiale
• 4-stopniowa regulacja podcinania umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie
• wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
• doświetlenie miejsca pracy – LED
• skok 22 mm
• funkcja usuwania pyłu – odsysanie lub wydmuchiwanie
• możliwa praca w odchyleniu 45 stopni
• głębokość cięcia w drewnie: do 100 mm, w tworzywie: do 10 mm, 

w stali lub aluminium: do 8 mm

1.

1.

FERREX
Brzeszczot 
do wyrzynarki
Opak. 10 szt.
podstawowy zestaw 
brzeszczotów dla domowych 
specjalistów; w komplecie 
brzeszczoty do różnych 
zastosowań – do cięcia drewna, 
tworzyw i metalu; uniwersalne 
złącze typu T pasuje 
do większości wyrzynarek

1599
2.

2.
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MAŁE KROKI DO ZERO WASTE i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

RUSZAMY W PODRÓŻ DO ZERO WASTE. 
RUSZASZ Z NAMI?
Naszym przewodnikiem będzie Sylwia Majcher, 
dziennikarka, autorka książek i propagatorka 
idei zero waste. 

Zapraszamy do wspólnej podróży przez:
• inspiracje kulinarne i przepisy zero waste
• porady zero waste dla każdego
• świadome zakupy i życie w duchu zero waste.

#teamALDI

Więcej szczegółów znajdziecie 
na aldi.pl i na kanałach 
ALDI Polska na Facebooku, 
Instagramie i YouTube. 

Naszym przewodnikiem będzie Sylwia Majcher, 

14/2021 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

