
OD ŚRODY 5.05 OD SOBOTY 8.05

ALE!
CENA

PODŚWIETLANY 
WYŚWIETLACZ

CYCLEMASTER
Bezprzewodowy 
licznik rowerowy
Sztuka

HIT

2999

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

Made with a minimum of 
60% Organically Grown 
Cotton Certified by CU 

817648

UP2FASHION
Spódnica  
damska 
dresowa 
z bawełną BIO
Sztuka

HIT

1999

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



CENA
ALE!

5499
WALKX
Sandały 
damskie/męskie 
outdoorowe
Para
materiał syntetyczny w połączeniu 
z materiałem tekstylnym, 
wkładka z funkcją pamięci 
kształtu stopy, pokryta 
materiałem tekstylnym; 
wyprofilowana podeszwa 
z TPR ze zintegrowanym 
systemem amortyzującym; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: 37–39
Rozmiary męskie: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5499
ROYAL LIFE
Plecak/
kamizelka 
do biegania
Sztuka
lekki, praktyczny; rozmiar 
uniwersalny z paskami 
do regulowania; z licznymi 
kieszeniami; z dołączonym 
bukłakiem lub dwoma 
bidonami; do wyboru 
różne rodzaje 

CYCLEMASTER
Rowerowy stojak serwisowy
Sztuka
ramy stalowe malowane proszkowo; uchwyt do stabilizacji kierownicy; regulowana 
wysokość: 110–190 cm; do rowerów o prostych ramach o średnicy ok. 25–40 mm 

PODŚWIETLANY
WYŚWIETLACZ

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

AKTYWNOŚĆ?
To nas kręci!

CYCLEMASTER
Bezprzewodowy
licznik rowerowy
Sztuka
23 funkcje, m.in. licznik kalorii, 
spalanie tkanki tłuszczowej, 
prędkość, dystans; 
z panelem solarnym; 
do wyboru dwa kolory

HIT

2999

149

2 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 5.05



299
LIVING ART
Papier ozdobny 
do pakowania 
prezentów
Rolka
5 m × 70 cm; gramatura: 
ok. 80 g/m²

1499
Wycieraczka 
Moderna
Sztuka
100% polipropylen; 
wymiary: 50 × 75 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

1499
Wkład na sztućce
Sztuka
do wyboru:
• 2-częściowy z rozsuwanym wkładem z 5 przegródkami
• 2-częściowy z 9 przegródkami i przesuwanym wkładem

2299
Okrągła 
suszarka do naczyń
Sztuka
praktyczna, z miejscem na sztućce; wyjątkowy kształt pozwala 
na ściekanie wody bezpośrednio do komory zlewu

PRODUKT 
POLSKI

QUIGG
Robot kuchenny
Sztuka
6 poziomów prędkości oraz funkcja 
turbo; misa do mieszania ze stali 
nierdzewnej o pojemności 5 l; 
w zestawie: mieszadło płaskie, 
trzepaczka, mieszadło do ciasta 
oraz osłona zabezpieczająca 
przed rozpryskiwaniem; 
do wyboru dwa rodzaje

2491999 HOME CREATION
Kubeczki 
na lody
Zestaw 4 szt.
porcelanowe, 
z łyżeczkami; 
do wyboru 
dwa rodzaje

6 POZIOMÓW 
PRĘDKOŚCI

800 W

3Informacja 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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PIERWSZE KROKI
w wielkim świecie

1.

2.

1999
POCOPIANO
Spodnie 
niemowlęce 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% wiskoza 
lub 86% bawełna BIO, 11% poliester, 
3% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

1599 POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO 
lub 94% bawełna BIO, 
6% wiskoza; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI   A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

2PAK

Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

CU 812624

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

1.

1.

2.

2.

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.
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NA EKSPOZYTORZE

499
ALEXANDER
Wiatraczek 
dla dzieci
Sztuka 
zabawka dla najmłodszych na wiosenne 
i letnie dni; wspomaga koordynację 
wzrokową dziecka poprzez kręcenie się 
wiatraczka pod wpływem wiatru; 
do wyboru różne rodzaje

1699
HOME CREATION
Akcesoria 
łazienkowe 
dla dzieci
Sztuka
do wyboru: 
nakładka sedesowa, 
nocnik lub podest; 
różne rodzaje

189
Bańki mydlane 
z licencją
Sztuka
poręczna buteleczka o pojemności 60 ml 
z nakrętką zawierającą grę zręcznościową; 
opakowanie z motywem Świnki Peppy 
lub Hot Wheels; do wyboru różne rodzaje 

3499
POCOPIANO
Śpiwór dziecięcy 
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
z zamkiem błyskawicznym; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 70–110
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

5999
PLAYLAND
Grzechotki 
z drewna
Zestaw
w zestawie różne kształty 
i kolory; dla dzieci od 6. 
miesiąca życia

  VN020 164957 OeTI  VN020 164957 OeTI  

100% BAWEŁNA

Certi� ed by Control Certi� ed by Control 
Union CU 849214Union CU 849214

5Informacja 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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CENA
ALE!

1399
QUEENTEX
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Para
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

Certi� ed by CERES-0442Certi� ed by CERES-0442

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

1399
QUEENTEX
Podkoszulek 
damski 
na ramiączkach 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI   94.0.8759 HOHENSTEIN HTTI  

Made with a minimum of Made with a minimum of Made with a minimum of 
60% Organically Grown 60% Organically Grown 60% Organically Grown 
Cotton Certifi ed by CU Cotton Certifi ed by CU 

817648

1.

2.

3499
ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z bawełną BIO
Opak. 3 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

3PAK

  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI  
Certi� ed by Ecocert Certi� ed by Ecocert 

UP2FASHION
Spódnica
damska dresowadamska dresowa damska dresowa 
z bawełną BIOz bawełną BIO
Sztuka
92% bawełna BIO, 8% wiskoza lub 92% bawełna BIO, 8% wiskoza lub 92% bawełna BIO, 8% wiskoza lub 
60% bawełna BIO, 40% poliester; 60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

HIT

1999

1.

6 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 8.05



W LEKKIM
nastroju

4999
STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
ze stretchem
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–56

2699
STRAIGHT UP
Koszulka polo 
męska
Sztuka
100% bawełna lub 70% bawełna, 
30% poliester lub 60% bawełna, 
40% poliester; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: M–XXL

2999 STRAIGHT UP
T-shirt męski
Opak. 2 szt.
100% bawełna; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  11-41536 Shirley   11-41536 Shirley   

100% 
BAWEŁNA

2PAK

3.

4.

3.

3499 UP2FASHION
Bluzka damska 
dzianinowa
Sztuka
70% wiskoza (EcoVero), 30% poliamid; 
z krótkim rękawem; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

2.

4.

7Informacja 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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799 3M
Rzepy mocujące
Opak.
uniwersalne rzepy o podwyższonej sile trzymania dzięki 
specjalnemu systemowi mocowania 3M; przeznaczone 
do montażu niedużych przedmiotów bez konieczności 
wiercenia; wodoodporne, do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego; wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne; z możliwością wielokrotnego 
otwierania i zamykania; do wyboru różne rodzaje

1499 WALKX
Clogsy dziewczęce/chłopięce
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa z lekkiego 
materiału syntetycznego, pasek na piętę dla stabilizacji; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–35
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1299 WALKX
Clogsy dziewczęce/chłopięce
Para
materiał wierzchni, wkładka i podeszwa z lekkiego 
materiału syntetycznego, pasek na piętę dla stabilizacji; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 23–28
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1299
ACTIVE TOUCH
Skarpety męskie robocze
Opak. 2 pary
85% bawełna, 14% poliester, 1% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 39/42–43/46

699
WALKX 
Stopki niewidoczne 
damskie/męskie
Opak. 2 pary 
66% bawełna, 32% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); idealne do sportowego obuwia; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI  05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI    BEGO 090511 TESTEX  BEGO 090511 TESTEX  

2PAK

2PAK

4499
ACTIVE TOUCH
Bermudy 
męskie robocze
Para
98% bawełna, 2% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

ODBLASKOWE 
ELEMENTY

DODATKOWA 
KIESZEŃ 

NA NOGAWCE

8 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 8.05



Z WIDOKIEM 
na ogród 

2499 GARDEN FEELINGS
Pokrowiec 
na meble ogrodowe
Sztuka
pokrowiec na meble ogrodowe lub leżak; 
do wyboru różne wzory i rozmiary: 230 × 160 × 90, 
160 × 90, 190 × 80 × 70/40 cm

5999
FERREX
Zestaw otwornic
Zestaw 8/10 cz.
do wiertarek ręcznych 
lub stacjonarnych; idealny 
do instalacji elektrycznych, 
grzewczych i sanitarnych; 
do wyboru różne zestawy

7999
GARDENLINE
Szklarnia 4 piętra
Sztuka
chroni rośliny szczególnie w okresie wczesnego wzrostu 
i kiełkowania; zabezpiecza przed wiatrem, deszczem oraz 
lekkim gradem; do ogrodu oraz na balkon i taras; szybki i łatwy 
montaż; stabilny stalowy stelaż; wymiary: 69 × 49 × 160 cm

9Informacja 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 8.05



OD SOBOTY 8.05

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

30 KG

2699
STRAIGHT UP
Koszulka polo 
męska
Sztuka

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

4999
STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
ze stretchem
Para

  11-41536 Shirley   11-41536 Shirley   

5499
WALKX
Sandały damskie/męskie outdoorowe
Para

CYCLEMASTER
Rowerowy stojak 
serwisowy
Sztuka

149

OD ŚRODY 5.05

18/2021 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



