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STRAIGHT UP
Bermudy 
męskie 
jeansowe
Para3499

  2018OK1582 AITEX

100% 
BAWEŁNA

WALKX
Mokasyny 
damskie 
skórzane
Para

5499

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 28.04 OD PIĄTKU 30.04



499
MEDION
Robot odkurzający 
z inteligentną nawigacją
Sztuka
sterowanie pilotem; dwie szczotki boczne zapewniają dokładne czyszczenie 
powierzchni; automatyczny powrót do stacji ładowania; zbiornik na kurz 
o pojemności 0,3 l; czas pracy: do 90 min; wymiary urządzenia: ok. 30 × 8 cm

CZYSZCZENIE 
TOR PO TORZE

5 TRYBÓW 
PRACY

CZAS PRACY: 
OK. 90 MIN

× 2
× 3

CZAS ŁADOWANIA: 
OK. 4,5 H

STEROWANIE 
PILOTEM

ZBIORNIK NA KURZ 
O POJEMNOŚCI 0,3 L

PORZĄDEK
kołem się
toczy

LIGHTZONE
Listwy LED z włącznikiem 
bezdotykowym/timerem
Sztuka/Zestaw 2/3 szt. 
bezprzewodowe, z wbudowanym akumulatorem (ładowane przewodem USB – 
w zestawie); idealne do garderoby, szafy, pod szafkę kuchenną, do pomieszczeń 
roboczych, do doświetlania schodów i trudno dostępnych przejść; do wyboru:
• pojedyncza – długość: 30 cm; z czujnikiem ruchu; światło włącza się 

po aktywowaniu czujnika ruchu na 30 sekund; montaż za pomocą 
samoprzylepnego uchwytu magnetycznego lub przyssawek

• zestaw 2 sztuk – długość: ok. 15 cm; z włącznikiem dotykowym i timerem; 
montaż za pomocą samoprzylepnego uchwytu magnetycznego

• zestaw 3 sztuk – długość: ok. 7 cm; sterowanie światłem za pomocą czujnika 
zbliżeniowego; montaż za pomocą samoprzylepnego uchwytu magnetycznego

4999

HOME CREATION
Nakładki 
na schody
Zestaw 15 cz.
wytrzymałe i łatwe 
w pielęgnacji; łatwy 
i bezpieczny montaż; 
wymiary: ok. 28 × 65 cm; 
do wyboru różne rodzaje

9999

  BJ028 176029 TESTEX  BJ028 176029 TESTEX  

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 28.04



BELAVI
Parasol 
przeciwsłoneczny 200 × 125 cm
Sztuka
prostokątny; regulowana wysokość 180–220 cm; możliwość pochylania; idealny na taras, 
balkon lub do ogrodu; współczynnik ochrony UV 80 – zgodnie z normą UV 801

8999

ORGANIKA 
Bio podpałka 
żelowa
Sztuka
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

BELAVI
Granitowa podstawa 
do parasoli
Sztuka
waga: 25 kg; do parasoli o powierzchni do 2,5 m² i średnicy masztu 25, 32 lub 38 mm; 
idealna np. do parasola 200 × 125 cm

9999

Serwetki 
z kieszonką 
na sztućce
Opak. 12 szt.
wymiary: 40 × 40 cm; 
do wyboru z różnymi 
motywami

899

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.
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Pasta/Impregnat/
Nabłyszczacz do butów
Sztuka
do skór gładkich; do wyboru:
• pasta do butów w kolorze czarnym, brązowym lub bezbarwnym; pojemność: 100 ml
• bezbarwny impregnat do każdego koloru obuwia; pojemność: 75 ml
• nabłyszczacz w kolorze czarnym, brązowym lub bezbarwnym; pojemność: 75 ml

599

T-shirt
damsko-męski
Sztuka
100% bawełna lub 60% bawełna, 40% poliester, 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: XS–XL

2299

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

3499

WALKX
Komfortowe 
wkładki do butów 
ze skóry naturalnej
Para
z żelowymi poduszeczkami; anatomicznie 
ukształtowane; do wsparcia dla stopy, więzadeł 
i stawów; lateksowa wyściółka z węglem aktywnym 
zapobiegająca nieprzyjemnemu zapachowi stóp; 
z funkcją antypoślizgową; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36/37–44/45
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1999 MISTER FRESH
Dezodorant 
do obuwia
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,00)
neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy; nadaje się 
do każdego rodzaju 
obuwia

799

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

ZAPEWNIAJĄ 
CYRKULACJĘ 
POWIETRZA

100% 
BAWEŁNA

WALKX
Skarpety 
sneaker 
damskie/męskie z bawełną BIO
Opak. 3 pary
80% bawełna BIO, 18% poliamid, 2% elastan (Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46 
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

999

   20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI   20.0.32875 HOHENSTEIN HTTI  

3PAK

CU 855670CU 855670

WALKX
Tenisówki
damsko-męskie
Para
tekstylny materiał wierzchni, 
gumowa podeszwa; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

HIT

3499

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.
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POCOPIANO
Legginsy dziewczęce 
z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1499

POCOPIANO
T-shirt
dziewczęcy
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1499

POCOPIANO
Bermudy 
chłopięce 
z bawełną BIO
Para
98% bawełna BIO, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

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

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

3PAK

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Organic
Certifi ed by Control Union

CU 822122

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

certifi ed by CU 812624

OKAZJA
do zabawy

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary 
84% bawełna BIO, 14% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38

899

  20.0.32878 HOHENSTEIN HTTI  20.0.32878 HOHENSTEIN HTTI  

Made with organic materialsMade with organic materials
Certi� ed by Control Union Certi� ed by Control Union 

1.

2.

2.

POCOPIANO
T-shirt
chłopięcy
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO 
lub 98% bawełna BIO, 
2% wiskoza; do wyboru 
dwa rodzaje 
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

1499

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

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Organic
Certifi ed by Control 

Union
CU 822122

1.

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.
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© 2021 Viacom

Ręcznik dziecięcy
Sztuka
100% bawełna, z bohaterami z ulubionych bajek; 
wymiary: 70 × 140 cm; do wyboru różne rodzaje

2499
Sneakersy dziecięce
Para
wykonane z połączenia materiałów tekstylnego 
i syntetycznego; wyściółka tekstylna; podeszwa 
z TPR; z postaciami z bajek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 24–28
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4499

POCOPIANO
Kurtka dziewczęca 
jeansowa
Sztuka
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje 
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

4499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Kombinezon 
dziewczęcy
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™); do wyboru 
dwa rodzaje 
Rozmiary: 122–152

2999

   20.0.37469 HOHENSTEIN HTTI   20.0.37469 HOHENSTEIN HTTI  

  21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI  21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI  

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 28.04



129
ROYAL LIFE
Torba na zakupy 
na kółkach
Sztuka
składana; z boczną kieszonką 
na parasol; z kieszonką termiczną; 
maks. obciążenie: do 15 kg; 
do wyboru różne rodzaje

UNA
Gąbka/Ściereczka 
z mikrofibry
Opak. 2 szt.
optymalne czyszczenie 
dzięki zróżnicowanym 
strukturom

999
HOME CREATION
Multifunkcyjny 
stoper 4 w 1
Zestaw 2 szt.
wielofunkcyjny: ogranicznik do drzwi, 
do okien, do zamocowania na ścianie 
lub zabezpieczenie przed zaklinowaniem; 
do wyboru różne rodzaje

1799

1.

1.

Flowerbox
Sztuka
kompozycja ze sztucznych 
kwiatów w ozdobnym pudełku; 
do wyboru różne rodzaje

3799
Kwiaty 
sztuczne
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

799

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 ŚRODY 28.04



Termometr ze stali nierdzewnej
Sztuka
bezrtęciowy; do wewnątrz i na zewnątrz

999

WORKZONE
Zestaw 
do udrażniania rur
Sztuka
do wyboru: spirala 5 m, pompa 
ssąca z wymiennymi końcówkami 
do przepychania odpływów, 
elastyczny czyścik 
z rozszerzaną końcówką

1999

REMINGTON REVEAL
Akcesoria do pielęgnacji
Zestaw
do wyboru:
• zestaw do manicure/pedicure: 4 wymienne końcówki, 

zasilanie bateryjne
• elektryczny pilnik do stóp, 2 wymienne końcówki oraz 

nakładka-szczoteczka z naturalnym włosiem
• elektryczna szczoteczka do mycia twarzy, 2 wymienne końcówki

7999

Kapturek 
solarny na znicz
Sztuka
zamiast tradycyjnych wkładów; czas świecenia: 
do 8 h; średnica: 72 mm; do wyboru dwa rodzaje

599

PRZYDATNE
i pod ręką

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 PIĄTKU 30.04



NOVITESSE
Poszewki 
na poduszki ortopedyczne
Opak. 2 szt.
97% bawełna, 3% elastan; z gumką; dopasowują się do różnych 
kształtów poduszek; wymiary: 36 × 50–40 × 60 cm; do wyboru 
różne rodzaje

1999

M1NMN1BL1 HOHENSTEIN HTTI

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

HOME CREATION
Poduszka 
pod plecy
Sztuka
wysoka adaptowalność dzięki wypełnieniu 
z pianki memory; idealna do biura i do domu; 
ze zdejmowanym pokrowcem; wymiary: 
35 × 36 cm; do wyboru różne rodzaje

3999

LIGHTZONE
Girlanda świetlna Party
Sztuka
10 lampek z 3 lub 6 diodami LED; ochrona IP44; z pilotem i funkcją programatora 
czasowego; nastrojowe oświetlenie dekoracyjne; do wyboru różne rodzaje

6999

HOME CREATION
Składany regał 
z półkami
Sztuka
• po złożeniu możliwość 

wykorzystania 
jako tablica do pisania 

• w zestawie kreda i mocowania 
do ściany

• wymiary (wys. × szer. × głęb.): 
ok. 36 × 65 × 15 cm lub 
75 × 25 × 20 cm

• do wyboru dwa rodzaje

6999

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 PIĄTKU 30.04



KIEDY
się marzy kawałek plaży

WYJMOWANY 
POJEMNIK NA WODĘ

PLAYLAND
Piaskownica z dachem
Zestaw
przeznaczona na ok. 100 kg piasku; wysokość siedziska: ok. 17 cm; 
w zestawie włóknina do zabezpieczenia dna; wymiary po zmontowaniu: 
ok. 126 × 121 × 118 cm; dach z regulacją wysokości i ochroną UV

229
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 PIĄTKU 30.04



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

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

QUEENTEX
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XL

1299

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

8PAK

QUEENTEX
Podkoszulek 
damski 
z bawełną BIO
Sztuka
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XL

1399

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

WALKX
Odświeżające 
wkładki do butów
Opak. 8 par
włóknina; o świeżym zapachu; pasują 
do wszystkich rodzajów butów; 
przetestowane dermatologicznie
Rozmiary: 36/37–44/45

1299

UP2FASHION
Blezer 
damski
Sztuka
55% bawełna, 43% poliester, 55% bawełna, 43% poliester, 
2% elastan; do wyboru dwa rodzaje2% elastan; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiar: M–XL

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

HIT

5499

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 PIĄTKU 30.04



UP2FASHION
Bermudy 
damskie z bawełną BIO
Para
98% bawełna BIO, 2% elastan (Lycra®); do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–44

3999
2.

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

organic materials Certified by organic materials Certified by 

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

WALKX
Mokasyny damskie 
skórzane
Para
ze skóry naturalnej; tekstylna wyściółka; miękko 
wyściełana skórzana wkładka; elastyczna podeszwa 
z materiału syntetycznego; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

5499

WIOSNA
na horyzoncie

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

1999
1.

1.

2.

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 PIĄTKU 30.04



STRAIGHT UP
Bermudy 
męskie 
jeansowe
Para

3499

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

WALKX
Mokasyny damskie skórzane
Para

5499

OD ŚRODY 28.04

OD PIĄTKU 30.04

POCOPIANO
Kurtka 
dziewczęca 
jeansowa
Sztuka

4499

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

PLAYLAND
Piaskownica z dachem
Zestaw

229
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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



