
ALE!
CENA

HOME CREATION
Dozownik 
do napojów
Sztuka

HIT 

3499

HIT 

5999
HIT 

7999

70 × 80, 160 × 200 CM70 × 80, 140 × 200 CM

NOVITESSE
Pościel 
z bawełny 
renforcé
Komplet

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

 M1KN92OM8 HOHENSTEIN HTTI

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 21.04 OD SOBOTY 24.04



STRAIGHT UP
Spodnie męskie chino
Para
100% bawełna; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56

ROYAL CLASS
Koszula 
męska 
Body Fit
Sztuka
100% bawełna; łatwe 
prasowanie; najwyższa 
jakość i najlepsze 
wykonanie; wkładki 
Wendler; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 39–43
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

5499

   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI   08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

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

2999

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ODDYCHAJĄCA

100% BAWEŁNA

100% 
BAWEŁNA

ODDYCHAJĄCAMODERN FIT
FASON 

TALIOWANY

BODY FIT
FASON 

DOPASOWANY

100% BAWEŁNA

4499

   08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI   08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Koszula męska 
Modern Fit 
Sztuka
100% bawełna; nie wymaga 
prasowania; najwyższa jakość 
i najlepsze wykonanie; 
wkładki Wendler; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 40–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5499

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

FIT fason

1.

2.

1.

2.

2Informacja 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 21.04



QUEENTEX
Top damski
Sztuka
86% poliamid, 14% elastan (Lycra®) 
lub 55% poliamid, 29% poliester, 
16% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2499
QUEENTEX
Piżama damska 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3499 QUEENTEX 
Biustonosz 
second skin
Sztuka
80% poliamid, 20% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 75B–85B
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999
QUEENTEX 
Majtki damskie 
second skin
Opak. 2 pary
80% poliamid, 20% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2499

  ZH020 134056 TESTEX   ZH020 134056 TESTEX   

2PAK

BEZ 
WIDOCZNYCH 

SZWÓW

100% 
BAWEŁNA

BEZ WIDOCZNYCH 
SZWÓW

WIOSNA
zawróciła nam w szafie

3 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 21.04



2499
UP2FASHION
T-shirt damski
z bawełną BIO
Sztuka 
50% bawełna BIO, 50% modal; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

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

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  20.0.07563 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07563 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 50% Organically 
Grown Cotton Certifi ed by 

CU 809507

1.

Made with 50% Organically 
Grown Cotton Certifi ed by 

3999
UP2FASHION
Sukienka damska 
z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 50% wiskoza 
(EcoVero); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

1.

4Informacja 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 21.04



PRODUKT 
POLSKI

PRODUKT POLSKI

1299
Flaga Polski 
Sztuka 
wymiary: 112 × 70 cm; z tunelem 
do mocowania drzewca

1499
Flaga Polski 
z drzewcem
Sztuka 
wymiary: 112 × 70 cm; 
drzewiec drewniany dł. 120 cm

NA EKSPOZYTORZE

  1501006 Centexbel  1501006 Centexbel  

1299 QUALITY TEXTILES
Poszewka 
z satyny 
bawełnianej
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 40 × 40 cm; 
z zamkiem błyskawicznym; 
do wyboru różne wzory

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

40°C
TEMPERATURA

PRANIA

4999 Firana odwracalna
Sztuka
100% poliester; żakardowa; wymiary: 
250 × 180 cm lub 250 × 160 cm; możliwość zawieszenia w oknie, 
drzwiach balkonowych lub zrobienia zestawu; do wyboru różne rodzaje

IW00201

PRODUKT POLSKI

5 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 21.04



2899
GRILL TIME
Blacha do grilla i piekarnika
Sztuka/Zestaw
emaliowana; łatwa do czyszczenia; powierzchnia odporna 
na przecięcia i zarysowania; do wyboru różne rodzaje

HOME CREATION
Dozownik
do napojów
Sztuka
szklany; pojemność: 5,5 l; 
z odkręcanym wieczkiem i kranem; 
do wyboru różne rodzaje

4999
GRILL TIME
Zestaw 
do grillowania 
w torbie
Zestaw
idealny w domu lub 
w podróży; z praktyczną 
torbą do przechowywania; 
do wyboru różne rodzaje

1799
BBQ 
Akcesoria do grillowania
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
• podkładka do grillowania ze stali nierdzewnej (28 × 31 cm)
• dwie deski do grillowania z drewna orzechowego (30,5 × 14,5 × 1 cm)
• dwie deski z drewna cedrowego (30,5 × 14,5 × 1 cm)

399
HOME CREATION
Kostki do lodu
Opak. 10 szt.
wielokrotnego użytku; nie rozcieńczają 
napojów; do wyboru dwa rodzaje

HIT

3499499
FIRE FAMILY
Zapalarka gazowa 
Sztuka
do wielokrotnego napełniania; do wyboru różne rodzaje

6Informacja 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 21.04



4799
HOME CREATION
Roleta drzwiowa plisowana
Sztuka
przepuszczająca światło, zasłaniająca widoczność; 
montaż zaciskowy bez użycia narzędzi; wymiary: 
80 × 200 cm; do wyboru różne rodzaje

3799
HOME CREATION
Roleta okienna plisowana
Sztuka
przepuszczająca światło, zasłaniająca widoczność; montaż 
zaciskowy bez użycia narzędzi; wymiary: 60 × 130 cm lub 
90 × 130 cm; do wyboru różne rodzaje

1599
PUTZMEISTER
Zestaw 
do czyszczenia 
podłóg
Zestaw
mop płaski 
z nakładką z mikrofibry; 
teleskopowy drążek 
regulowany w zakresie 
85–145 cm; do wyboru 
dwa rodzaje

999
PUTZMEISTER
Nakładki na mop
Opak. 2 szt.
z mikrofibry; pasują do większości mopów 
płaskich; do wyboru dwa rodzaje

7 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 24.04



3499
HOME CREATION
Wycieraczka
Sztuka
100% polipropylen; 
wymiary: 75 × 30 cm; 
do wyboru różne rodzaje

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

BELAVI
Osłona balkonowa na stelażu
Sztuka
chroni przed promieniowaniem UV (ochrona na poziomie 50+), 
zapewniając przyjemny cień na balkonie; regulacja wysokości kąta 
nachylenia; możliwość montażu asymetrycznego (regulacja głębokości); 
wymiary: ok. 180 × 130 cm; wysokość: ok. 130 do 223 cm; do instalacji 
w podstawach do parasoli o wadze min. 40 kg

159

HOME CREATION
Szafka 
drewniana 
na kółkach
Sztuka
uniwersalna szafka 
do pokoju, biura lub jako 
szafka nocna; lite drewno 
sosnowe lakierowane, 
w kolorze białym; 4 pojemne 
szuflady; 4 skrętne kółka 
(w tym 2 z blokadą) 
ułatwiają przesuwanie, 
nawet z pełnym 
obciążeniem; wymiary: 
ok. 32 × 38 × 66 cm

149

8Informacja 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 24.04



4999 WALKX
Klapki damskie
Para
cholewka ze skóry naturalnej; tekstylna wyściółka, 
wkładka z funkcją pamięci kształtu stopy pokryta 
skórą naturalną garbowaną bezchromowo, 
syntetyczna podeszwa; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3499
UP2FASHION
Sweter damski
Sztuka
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Organic certi� ed by Organic certi� ed by 

2499 UP2FASHION
Top damski 
przedłużany 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

100% BAWEŁNA

9 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 24.04



TE I INNE PRODUKTY MARKI KOLASTYNA DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

999
KOLASTYNA
Balsam 
po opalaniu 
Family
Opak. 200 ml
(100 ml = 5,00)
nawilża i koi 
opaloną skórę, 
łagodzi 
podrażnienia

1899
KOLASTYNA
Emulsja 
do opalania 
dla dzieci 
w sprayu 
SPF 30
Opak. 200 ml
(100 ml = 9,50)
odpowiednio 
chroni delikatną 
skórę dziecka; 
łatwo się wchłania; 
wodoodporna 

1299
KOLASTYNA
Turbo 
przyspieszacz 
do opalania
Opak. 150 ml
(100 ml = 8,66)
przyspiesza proces 
powstawania opalenizny, 
działa ochronnie 
i nawilżająco

1999
KOLASTYNA
Emulsja 
do opalania 
SPF 30 
Family
Opak. 250 ml
(100 ml = 8,00)
nawilża i chroni 
skórę przed 
szkodliwym 
promieniowaniem; 
przeznaczona 
dla dzieci powyżej 
3. roku życia 
i dla dorosłych; 
wodoodporna

1199
KOLASTYNA
Krem 
dla dzieci 
SPF 50
Opak. 75 ml
(100 ml = 15,99)
wysoka ochrona 
dla wrażliwej skóry 
dziecka – do twarzy 
i ciała; wodoodporny

2399
KOLASTYNA
Sucha 
mgiełka 
SPF 50
Opak. 150 ml
(100 ml = 15,99)
ochronna, superlekka 
i niewidoczna na skórze, 
wysoko wodoodporna

OCHRONA PRZED SŁOŃCEM?
No jasne!

10Informacja 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 24.04



5999

  MIKN8ZT72 HOHENSTEIN HTTI  MIKN8ZT72 HOHENSTEIN HTTI  

49993699
NOVITESSE
Prześcieradło z bawełny renforcé
Sztuka
100% bawełna; z gumką na całym obwodzie; na materace o wysokości maks. 18 cm; 
z powłoką Sanfor gwarantującą zachowanie rozmiaru po praniu

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

2499
NOVITESSE
Poszewki 
na poduszki 
z jerseyu 
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; łatwe 
w prasowaniu; wymiary: 
40 × 80 cm; do wyboru 
różne rodzaje

M1FNWCZV2 HOHENSTEIN HTTI

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

90100 × 190200 CM 160 × 200 CM 180 × 200 CM

Certi� ed by CERES-812552Certi� ed by CERES-812552

HIT

5999

HIT

7999

70 × 80, 160 × 200 CM

70 × 80, 140 × 200 CM

NOVITESSE
Pościel 
z bawełny 
renforcé
Komplet
100% bawełna; z powłoką 
Sanfor gwarantującą 
zachowanie rozmiaru po praniu; 
z dopasowanym kolorystycznie 
zamkiem błyskawicznym; 
do wyboru różne rodzaje

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

M1KN92OM8 HOHENSTEIN HTTI

11 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 24.04



1199
AUTOLAND
Środek 
do usuwania owadów
Opak. 750 ml
(1 l = 15,99)
do usuwania resztek owadów z szyb, karoserii 
i elementów plastikowych; bezpieczny dla lakieru, 
chromu, elementów plastikowych, wycieraczek 
oraz reflektorów klasycznych i ksenonowych

1299
AUTOLAND
Środek do klimatyzacji 
Opak. 200 ml
(100 ml = 6,50)
usuwa nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu 
tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego; 
pozostawia przyjemny świeży aromat; 
do wyboru różne zapachy

1299
AUTOLAND
Środek 
do czyszczenia felg 
Opak. 700 ml
(1 l = 18,56)
do czyszczenia wszelkiego rodzaju felg 
stalowych i aluminiowych; usuwa nawet 
najbardziej oporny brud

699
AUTOLAND
Ściereczki samochodowe 
Opak. 25 szt.
(1 szt. = 0,28)
do wyboru:
• do kokpitu
• do szyb
• do tapicerki

999
AUTOLAND
Szampon 
z woskiem
Opak. 950 ml
(1 l = 10,52)
skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia drogowe; 
przywraca lakierowi kolor, blask i połysk; zabezpiecza 
przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych

7999

8999
NOVITESSE
Kołdra letnia
Sztuka
100% bawełna; wypełnienie: 
100% wiskoza (włókna bambusowe)

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

140 × 200 CM

155 × 200 CM

12Informacja 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 24.04



ALEJKI SZEROKIE, ŻE HEJ i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDIBY WPAŚĆ DO ALDI

KTO BYŁ NA ZAKUPACH W ALDI, 
TEN POCZUŁ ZEW SZEROKOŚCI!

#teamALDI

KTO BYŁ NA ZAKUPACH W ALDI, 
TEN POCZUŁ ZEW SZEROKOŚCI!
KTO BYŁ NA ZAKUPACH W ALDI, 
TEN POCZUŁ ZEW SZEROKOŚCI!
KTO BYŁ NA ZAKUPACH W ALDI, 

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

Ta swoboda poruszania, ta wolność, która daje możliwość 
zawracania, odwracania i przestawiania wózka... Tak, szerokie 
alejki w ALDI to komfort, który sprawia, że zakupy są nie tylko 

codziennym obowiązkiem, ale stają się codzienną przyjemnością!

Zapraszamy i życzymy
kierowcom wózków 

szerokości na zakupach! 

16/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

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.

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



