RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

ALE!

OD ŚRODY 14.04

CENA

OD SOBOTY 17.04

HIT

100%
BAWEŁNA

119
FERREX

Elektryczna
podkaszarka
do trawy
Sztuka

HIT

29

99

aldi.pl

ENRICO MORI

Certified by Control
Union
CU 849214

Piżama
męska na lato
z bawełny BIO
Komplet

VN020 164958 OeTI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

OD ŚRODY 14.04
1.

2.

4499

1.

STRAIGHT UP

Bluza męska
Sztuka

100%
BAWEŁNA

60% bawełna, 40% poliester;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

3.
98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

19

99

2.

STRAIGHT UP

T-shirt męski
Sztuka

60% bawełna, 40% poliester;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

100% BAWEŁNA

39

HIT

29

99

2

3.

99

VN020 164958 OeTI

STRAIGHT UP

ENRICO MORI

Piżama
męska na lato
z bawełny BIO
Komplet

100% bawełna BIO;
do wyboru różne komplety
Rozmiary: M–XXL

Spodnie
męskie cargo
Para

100% bawełna; do wyboru
dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

DŁUGOŚĆ 3/4

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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 14.04

3499

4.

UP2FASHION

Koszulka damska
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.

100% bawełna BIO lub 95% bawełna BIO,
5% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–XL

19

99

QUEENTEX

Biustonosz/
Majtki damskie
z bawełną BIO

Certified by Ecocert
Greenlife 151742

2PAK

Sztuka/Opak. 2 pary

20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI

4.

95% bawełna BIO, 5% elastan;
możliwość stworzenia kompletu;
do wyboru biustonosz lub dwie pary majtek
Rozmiary: S–L

49

15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI

i

99

STRAIGHT UP

Jeansy męskie
z bawełną BIO

Certified by CU 812624

5.

Para

98% bawełna BIO, 2% elastan;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

i

11-50758 Shirley

BCS License no. 24433

LASER WASHED 
PROCES UMOŻLIWIAJĄCY
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
DO 73% POPRZEZ UŻYCIE
LASERA ZAMIAST CHEMII
I OBRÓBKI RĘCZNEJ

3999

3499

Klapki męskie
skórzane

Spodnie damskie
dresowe
z bawełną BIO

WALKX

Para

skórzana cholewka przepuszczająca
powietrze; anatomiczna wkładka
o dużej zawartości korka;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

5.

UP2FASHION

Para

95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®)
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza,
5% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

3

OD ŚRODY 14.04

BIO?

Certified by Control
Union CU 822122

mamy to!

22

99

1.

24

29

99

95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®)
lub 90% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®),
5% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–86/92

Made with 86%
Organically Grown Cotton
certiﬁed by CU 812624

POCOPIANO

Spodnie
niemowlęce
dresowe
z bawełną BIO

Bluza
dziecięca
z bawełną BIO
95% bawełna BIO, 5% wiskoza
lub 60% bawełna BIO, 40% poliester;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 74/80–98/104

2.

99

POCOPIANO

Sztuka

Sukienka/
Ogrodniczki niemowlęce
z bawełną BIO
Sztuka/Para

13.HBD.37156 HOHENSTEIN HTTI

1.

POCOPIANO

2PAK

Opak. 2 pary

2.

86% bawełna BIO, 10% poliester,
4% elastan; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI

05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

Rajstopy
do raczkowania
z bawełną BIO

POCOPIANO

85% organic cotton

4

rd

da

t stan

Made with Organically
Grown Cotton Certiﬁed
by Control Union
CU 822122

T-shirt dziewczęcy/
chłopięcy z bawełny BIO
Opak. 2 szt.

Para

85% bawełna BIO, 13% poliamid,
2% elastan (Lycra®); na kolanach
i stopach ABS; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–74/80
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym
rozmiarze

00

POCOPIANO

en

t

1999

ANIC 1
RG

con

1199

O

2PAK

100% bawełna BIO; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 92–116

05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI

15.HBD.70382 HOHENSTEIN HTTI

100%
BAWEŁNA

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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 14.04

39

99

20.HBD.083221 HOHENSTEIN HTTI

19

99

POCOPIANO

Joggersy chłopięce
Opak. 2 pary

2PAK

98% bawełna, 2% elastan;
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116

EXPERTIZ

Farby magiczne
Opak. 4 szt.

po wysuszeniu i podgrzaniu
uzyskują strukturę 3D; nadają się
również do tekstyliów

NA EKSPOZYTORZE

2499
DRAGON

Książka
bestseller
Sztuka

w miękkiej oprawie;
do wyboru różne tytuły

3999
20.HBD.083221 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO

Jegginsy dziewczęce
Opak. 2 pary

2PAK

72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan;
z gumką w pasie i tylnymi kieszeniami;
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

499

VITALIS

Plastry na odciski
Zestaw 6 szt.

oddychające; zawierają masę
hydrokoloidową stanowiącą barierę przed
bakteriami; do wyboru różne rodzaje

3999
WALKX

Sneakersy dziecięce
Para

cholewka z naturalnej bawełny; przyjemna dla stopy
wyściółka i miękka wkładka, wykonane z naturalnej bawełny;
wytrzymała gumowa podeszwa; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 24–28

5

99

VITALIS

Bandaże/Kompres na rany/Taśma
Opak.

do wyboru:
• bandaż elastyczny (6 cm × 3 m), 2 szt.
• bandaż sportowy (6 cm × 3,5 m), 1 szt.
• kompres na rany (7,5 cm × 7,5 cm), 10 szt.
• gaza (8 cm × 4 m), 6 szt.
• profesjonalna taśma sportowa (3,75 cm × 12 m), 1 szt.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

5

OD SOBOTY 17.04

79

99

CRANE

Hulajnoga dziecięca
Sztuka
POWYŻEJ
3 ROKU ŻYCIA

29

99

MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE: 50 KG

6999

LENA

Pojazdy budowlane
do piaskownicy
Sztuka

do wyboru: koparka, betoniarka,
wywrotka lub ładowarka; każdy pojazd
z figurką robotnika budowlanego

6

rozwija zdolności motoryczne
i równowagę; sterowność poprzez
przenoszenie ciężaru; regulowana
wysokość kierownicy do 79,5 cm;
antypoślizgowa powierzchnia podestu;
z tylnym hamulcem; do wyboru
różne rodzaje

CRANE

Gry outdoorowe
Zestaw

do aktywnego spędzania czasu
na plaży, w ogrodzie, na boisku;
łatwe do przyswojenia zasady gry;
do wyboru różne zestawy

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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 17.04

LIVING ART

99

99

Latarnia podłogowa
Opak. 2 szt.

do wyboru:
• latarnie bezramkowe, 2 sztuki, wysokość: ok. 35 oraz 30 cm
• latarnie stalowe, 2 sztuki, wysokość: 34,5 cm oraz 25 cm
różne kolory

19

99

NIEWIELKI ROZMIAR
2 NAKŁADKI:
DO DELIKATNYCH
I GRUBSZYCH TKANIN

LIVING ART

Świeca blokowa

Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• świeca o wysokości ok. 30 cm;
różne rodzaje
• zestaw dwóch świec o wysokości
ok. 14 i 19 cm

9

99

HOME CREATION

Materiał dekoracyjny
Sztuka

do pakowania i dekorowania; wymiary: 28 × 500 cm;
do wyboru różne rodzaje

SKŁADANA
RĄCZKA

ZBIORNIK
NA WODĘ
150 ML

1300 W

LAFÉ

99

99

Parownica do ubrań
Sztuka

składana rączka; 2 nakładki: do delikatnych
i do grubszych tkanin; zbiornik na wodę
o pojemności 150 ml; lampka kontrolna
trybu pracy

POZOSTAŁE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

FA

549

Mydło
w płynie

Opak. 250 ml

(100 ml = 2,20)
o działaniu przeciwbakteryjnym, delikatnie czyści skórę; do wyboru różne rodzaje

29

99

LAFÉ

Waga łazienkowa
Sztuka

wyświetlacz LCD; szklana powierzchnia ważenia;
precyzyjne czujniki ważenia; wymiary: 30 × 30 cm;
maks. obciążenie: 150 kg; do wyboru dwa rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

7

OD SOBOTY 17.04

POJEMNOŚĆ 2,6 L

ZROBIŁO SIĘ

DOTYKOWY PANEL
OBSŁUGOWY

1400 W

gorąco!
199

QUIGG

Frytownica
na gorące
powietrze
Sztuka

8 automatycznych programów;
panel dotykowy z podświetleniem;
timer 60 min; kosz do frytowania
o pojemności 2,6 l; zabezpieczenie
przed przegrzaniem

67

UCHWYT
COOLTOUCH

17

99

99

LAFÉ

HOME CREATION

Elektryczny
młynek
do kawy

Noże kuchenne
Zestaw 3 szt.

do wyboru:
• zestaw noży do krojenia pieczywa,
wędlin i serów
• zestaw noży do obierania i krojenia
warzyw i owoców, z obieraczką lub
specjalnym nożem do pomidorów

Sztuka

stalowy; moc: 200 W;
szybkoobrotowe ostrza
ze stali nierdzewnej;
ponadczasowy,
elegancki wygląd

1499
HOME CREATION

14

99

8

HOME CREATION

Pojemniki
na żywność
do zamrażania

Butelka
z wkładem
na owoce

ze zmywalną etykietą; do wyboru:
• 3 pojemniki o pojemności 1,2 l
• 4 pojemniki o pojemności 0,75 l
• 5 pojemników o pojemności 0,5 l

pojemność: 0,7 l; idealna
do zimnych napojów;
do wyboru różne rodzaje

Zestaw

Sztuka

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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 17.04

BLUETOOTH

99

99

LAFÉ

BEZPRZEWODOWY
GŁOŚNIK O MOCY 5 W

Blender ręczny
z akcesoriami

RADIO FM

Zestaw

wielofunkcyjne urządzenie do rozdrabniania,
miksowania, szatkowania owoców i warzyw,
a także przygotowywania zup kremów czy sosów;
w zestawie: kubek do miksowania o pojemności
700 ml oraz trzepaczka

119
34

90

INTEMPO

Radio Revive RD25 z Bluetooth
Sztuka

łączy w sobie stylowy wygląd z praktycznością, zapewniając
wysokiej jakości dźwięk w domu lub w podróży; Bluetooth 4.1;
bateria: 1500 mAh – do 10 godzin odtwarzania; w zestawie:
kabel AUX, kabel micro USB; po połączeniu z telefonem radio
pełni funkcję głośnika; do wyboru dwa rodzaje

AQUAPHOR

Dzbanek filtrujący Time
Zestaw

pojemność: 2,5 l; w zestawie dwa wkłady
filtrujące B25 Maxfor; do wyboru dwa rodzaje

2799

4999

Wkłady filtrujące
B25 Maxfor

Lampa podszafkowa LED

AQUAPHOR

Opak. 3 szt.

(1 szt. = 9,33)
zapobiegają osadzaniu się kamienia
na urządzeniach AGD; usuwają żelazo,
aktywny chlor i metale ciężkie

LIGHTZONE

Sztuka/Zestaw

lampy podszafkowe włączane bezdotykowo;
do wyboru:
• listwa ok. 38,5 cm, 5,5 W, 540 lm, z możliwością
łączenia szeregowego do 10 lamp
• płaski panel 22 × 11 cm, 4,5 W, 300 lm,
z możliwością łączenia szeregowego do 10 lamp
• zestaw 3 lamp, każda ok. 16 cm, 2,2 W, 180 lm

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

9

TWÓJ OGRÓD,

OD SOBOTY 17.04

twoja duma

2.

2.

1.

1.

59

2.

99

39

99

3

99

10

BELAVI

1. BELAVI

Osłonka na doniczkę
Sztuka

odporna na pęknięcia i mróz; do wyboru: okrągła
lub kwadratowa; wymiary: 40 × 31/40 × 40 × 42 cm

Osłonka na doniczkę duża
Sztuka

100% polietylen; do użytku wewnętrznego i zewnętrznego;
odporna na pęknięcia i mróz; okrągła lub kwadratowa; wymiary:
40 × 60/40 × 40 × 60 cm; do wyboru różne rodzaje

GARDENLINE

Pałeczki nawozowe
Opak. 24/30 szt.

wieloskładnikowy nawóz organiczno-mineralny; dla roślin
zielonych, kwitnących i balkonowych; jedna pałeczka działa
do ok. 100 dni; pałeczki rozpuszczają się, sukcesywnie
dostarczając roślinie niezbędnych składników odżywczych;
do wyboru: 24 pałeczki nawozowe BIO lub 30 pałeczek
nawozowych do roślin zielonych, orchidei lub roślin kwitnących

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

ALE!
OD SOBOTY 17.04

16

99

GARDENLINE

Zestaw akcesoriów
do węża ogrodowego

CENA

Zestaw 5 szt.

pasuje do systemów nawadniających;
• łącznik do kranu 25,4 mm (1”) z redukcją 19,05 mm (¾”)
• końcówka do węża 12,7 mm (½”)
• końcówka do węża z funkcją „woda stop”
• łącznik do węża 12,7 mm (½”)
• zestaw naprawczy do węża 12,7 mm (½”)

19

99

GARDENLINE

Zraszacz ogrodowy
Sztuka

wyposażony w ergonomiczne i przeciwpoślizgowe chwyty
oraz dźwignie umożliwiające pracę ciągłą; do wyboru:
• zraszacz ogrodowy z płynną bezstopniową regulacją
• zraszacz uniwersalny 10-funkcyjny

HIT

14

99

GARDENLINE

Sekator
ergonomiczny

119

Sztuka

do cięcia kwiatów, róż i przycinania świeżych
gałązek; ostrze ze stali hartowanej z powłoką
nieprzywierającą; grubość cięcia świeżych gałęzi:
do 20 mm, suchych: do 15 mm

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

FERREX

Elektryczna
podkaszarka
do trawy
Sztuka

moc: 450 W; średnica obszaru
cięcia: 30 cm; uchwyt z regulacją
wysokości i kąta nachylenia
zapewnia wygodną pracę dla
osób różnego wzrostu; możliwość
pochylenia głowicy do 180° –
do wygodnego trymowania obrzeży
trawników; system automatycznego
wysuwu żyłki; w zestawie 2 rolki
żyłek nylonowych średnicy 1,3 mm
o długości 10 m każda

11

BEZPIECZNE ZAKUPY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI
JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO?
Regularnie dezynfekujemy wózki
Zapewniamy płyn do dezynfekcji przy wejściu
do sklepu
Nasi pracownicy chodzą zawsze w maseczkach
Mamy ochronne ekrany przy wszystkich kasach
Umożliwiamy płatność zbliżeniową do 100 zł
bez podawania PIN-u
1,5 m

6–22

Nasze szerokie alejki pomagają w zachowaniu
odpowiedniego dystansu
Jesteśmy otwarci od 6.00 do 22.00 w dni
powszednie

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

Robimy wszystko, żebyście
byli bezpieczni na zakupach!

#teamALDI

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00
Formularz kontaktowy na aldi.pl

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna
do czasu jego wyczerpania). 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.

36

15/2021

www

aldi.pl
instagram.com/aldi.polska

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL
facebook.com/aldipolska
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 gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

