ALE!

CENA

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD SOBOTY 15.05

OD ŚRODY 12.05

UP2FASHION

Sukienka
damska
z lyocellu
Z POJEMNIKIEM
I TRZEPACZKĄ

HIT

69

99

aldi.pl

Sztuka
100% lyocell (Tencel™);
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

HIT

QUIGG

Blender ręczny
Skandi
Sztuka

39

99
03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

OD ŚRODY 12.05

7999
QUIGG

Czajnik
elektryczny
Skandi
Sztuka

pojemność: 1,7 l; podświetlany
włącznik/wyłącznik; pokrywa
otwierana za pomocą przycisku;
do wyboru różne rodzaje

HIT

69

99

34

99

QUIGG

29

99

Młynek
elektryczny
do soli/
pieprzu
Skandi

QUIGG

Waga kuchenna
Skandi

Sztuka

obsługa za pomocą
przycisku; płynna
regulacja grubości
zmielenia; baterie
w zestawie; do wyboru
różne rodzaje

QUIGG

Blender ręczny
Skandi
Sztuka

dwa stopnie prędkości; ostrza ze stali
nierdzewnej; w zestawie pojemnik
do miksowania (pojemność: 1 l)
oraz trzepaczka do ubijania;
do wyboru różne rodzaje

Sztuka

szklana powierzchnia do ważenia;
dokładność: do 1 g; maks. obciążenie:
do 5 kg; z funkcją tary; baterie w zestawie;
do wyboru różne rodzaje

49

99

QUIGG

79

99

QUIGG

Sztuka

Urządzenie
do gotowania jajek Skandi

siedem poziomów opiekania pieczywa; funkcje dodatkowe:
rozmrażanie, podgrzewanie oraz zatrzymanie opiekania
w dowolnym momencie; nasadka do opiekania bułek;
do wyboru różne rodzaje

na 6 jaj; w zestawie miarka z nakłuwaczem;
sygnał dźwiękowy końca gotowania;
do wyboru różne rodzaje

Toster Skandi

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.

2

RELAKS

OD ŚRODY 12.05

w bąbelkach

ZMIĘKCZACZ
WODY

TORBA
DO PRZENOSZENIA
BASENU

1899

POJEMNOŚĆ: 795 L

POMPA BASENOWA,
PODGRZEWACZ WODY

SPECJALNA
POKRYWA
MOCOWANA
NA KLIPSY

INTEX

Dmuchane jacuzzi SPA
Zestaw
•
•
•
•
•
•
•

3

MATA OCHRONNA
wymiary (średn. × wys.): 196 × 71 cm
wykonane z winylu z technologią Fiber-Tech®
POD BASEN
pompa basenowa o wydajności 1741 l/h
podgrzewanie wody w zakresie od 20 do 40°C
dysze generujące efekt jacuzzi i podgrzewające powietrze
elektroniczny moduł sterowania
w zestawie 2 wkłady filtracyjne, izolowana zamykana pokrywa, plandeka
chroniąca przed zabrudzeniem, torba do przenoszenia, pływak dozujący
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 12.05

40°C
TEMPERATURA
PRANIA

44

99

D03-0583 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION

Rustykalny
obrus ogrodowy
Sztuka

100% poliester; z antypoślizgową
powierzchnią; odporny
na promieniowanie UV oraz warunki
atmosferyczne; do wyboru:
• prostokątny 130 × 160 cm
• okrągły o średnicy 160 cm
• owalny 130 × 80 cm

999

Płyn
na mszyce

Butelka 500 ml

999

HOME CREATION

Uchwyty do obrusu

(1 l = 19,98)
wyprodukowany
na bazie naturalnych
olejów roślinnych;
ma działanie kontaktowe;
do stosowania zarówno
w domu, jak i w ogrodzie
do ochrony roślin
ozdobnych, sadowniczych
oraz warzyw

STOLICZKU,

nakryj się!

1699

Spray na kuny
i gryzonie/
Spray
na gołębie
Opak. 300 ml

(1 l = 56,63)
wodna zawiesina
mikrokapsułek naturalnych
olejków eterycznych
odstraszających kuny, lisy,
krety lub zapobiegająca
założeniu gniazd przez
gołębie

Opak. 4 szt.

ze stali nierdzewnej; zapobiegają zsuwaniu się
obrusu ze stołu; do wyboru różne 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.

4

OD ŚRODY 12.05

79

99

100% BAWEŁNA
STYLOWA LISTWA GUZIKOWA
KOŁNIERZYK Z WYSOKIEJ JAKOŚCI
WKŁADKAMI ZAPEWNIAJĄCYMI
SZTYWNOŚĆ

ROYAL CLASS

Koszula męska
z krótkim rękawem
Regular fit

REGULAR FIT 
FASON PROSTY

2PAK

1.

Opak. 2 szt.

100% bawełna; kołnierzyk
z wkładkami Wendler;
wyróżnia się łatwością prasowania;
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 40–43

08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI

7999

1.

2.

ODDYCHAJĄCA

ROYAL CLASS

Koszula męska
MODERN FIT 
z krótkim
FASON
rękawem
TALIOWANY
Modern fit

39

99

Opak. 2 szt.

100% bawełna; kołnierzyk
z wkładkami Wendler; wyróżnia
się łatwością prasowania;
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 40–43
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

STRAIGHT UP

2PAK

Szorty męskie chino
Para

Z DODATKOWYM
PASKIEM

98% bawełna, 2% elastan; z bocznymi kieszeniami;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

29

1299

Tenisówki damskie

Wkładki do butów
sportowych

99

WALKX

Para

cholewka z naturalnej bawełny;
przyjemna dla stopy wyściółka i miękka
wkładka; wytrzymała gumowa podeszwa;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

5

2.

WALKX

Para

amortyzują wstrząsy; redukują nacisk;
zwiększają komfort podczas biegania;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

11-50758 Shirley

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 12.05

2PAK
Made with organic
certified by CU 817648

24

99

17

99

UP2FASHION

Top damski
z bawełną BIO

3.

Opak. 2 szt.

UP2FASHION

T-shirt damski
z bawełną BIO

Organically Grown
certiﬁed by CU 812624

Sztuka

3.

50% bawełna BIO, 50% modal;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

95% bawełna BIO, 5% elastan
lub 91% bawełna BIO, 5% elastan,
4% wiskoza; wybrane modele
wykończone koronką; do wyboru
różne zestawy
Rozmiary: S–L

95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

2999
QUEENTEX

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

Piżama
damska
z bawełną BIO
Komplet

50% bawełna BIO, 50% modal
(Tencel™); do wyboru różne
komplety
Rozmiary: M–XL

39

20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI
Made with 50% Organically
Grown Cotton Certiﬁed by
Ecocert Greenlife 151742

4.

99

4.

UP2FASHION

Jeansy damskie
z bawełną BIO

ENRICO MORI

Bokserki męskie
z bawełną BIO

Para

98% bawełna BIO, 2% elastan;
długość standardowa lub 3/4;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

ANIC 1
RG

95% bawełna, 5% elastan (Lycra®) lub
90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 5% elastan
(Lycra®); do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

t

da

con

5PAK

rd

00

O

Opak. 5 par

en

2018OK1582 AITEX

4499

t stan

98% OCS certiﬁed
organically grown
cotton Certiﬁed by
CU1000197

20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI

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.

151742

6

DLA NIEGO...

OD SOBOTY 15.05

100% BAWEŁNA

1.

19

99

STRAIGHT UP

Moda XXL
T-shirt męski
Sztuka

100% bawełna lub
60% bawełna, 40% poliester;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: XXL–5XL

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

39

2.

99

STRAIGHT UP

Moda XXL
Bermudy męskie
jeansowe
Para

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

7

2.

98% bawełna, 2% elastan;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 56–64
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

39

1.

99

STRAIGHT UP

Moda XXL
Koszula męska
Sztuka

D03-0639 HOHENSTEIN HTTI

100% bawełna;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: XXL–5XL

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.

...i dla niej!

OD SOBOTY 15.05

19

99

UP2FASHION

Top damski
z lyocellu
Sztuka

100% lyocell (Tencel™);
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

34

99

UP2FASHION

Spodnie
damskie
joggersy
z lyocellu
Para

100% lyocell (Tencel™);
z gumką i sznurkiem
w pasie; do wyboru
dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

22

99

QUEENTEX

Bielizna damska
modelująca sylwetkę
Sztuka/Para

80% poliamid, 20% elastan (Lycra®) lub
79% poliamid, 20% elastan (Lycra®), 1% bawełna;
do wyboru: podkoszulek, majtki, szorty lub body
Rozmiary: M–XL

98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

UP2FASHION

Sukienka
damska
z lyocellu
Sztuka

100% lyocell (Tencel™);
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

HIT

39

99

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.

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

8

OD SOBOTY 15.05

DOBRZE

się składa

1999

POCOPIANO

Bluzka dziewczęca
Sztuka

100% bawełna lub 65% bawełna,
35% poliester; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

24

99

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

2499

POCOPIANO

Szorty
dziewczęce
jeansowe
Para

80% bawełna,
18% poliester, 2% elastan;
krój dopasowany do sylwetki
Rozmiary: 122–158

100% BAWEŁNA

49

99

HOME CREATION

Pufa składana
ze schowkiem
Sztuka

POCOPIANO

stabilna i wytrzymała składana pufa
ze schowkiem, z miękkim tapicerowanym
siedziskiem; maksymalne obciążenie:
100 kg; wymiary: ok. 40 × 40 × 40,5 cm;
po złożeniu zajmuje niewiele miejsca;
do wyboru różne rodzaje

Bermudy chłopięce
jeansowe
Para

100% bawełna; krój dopasowany do sylwetki
Rozmiary: 122–158

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

39

79

Klapki damskie skórzane

Siedzisko składane ze schowkiem

skórzana cholewka przepuszczająca powietrze; anatomiczna wkładka
o dużej zawartości korka; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

duża, wytrzymała składana skrzynia ze schowkiem, z miękkim
tapicerowanym siedziskiem; maksymalne obciążenie: 110 kg;
wymiary: ok. 78 × 38 × 38 cm; do wyboru w 3 kolorach

99

99

WALKX

HOME CREATION

Para

9

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 15.05
Szukaj produktów
z certyﬁkatem FSC®

99

99

HOME CREATION

Stolik kawowy z wyjmowaną tacą
Sztuka

funkcjonalny mebel o nowoczesnym wzornictwie; zdejmowany duży
blat pełni funkcję tacy; nogi z litego drewna bukowego, w naturalnym
kolorze; w zestawie podkładki ochronne; wymiary: ok. 40 × 53 cm;
do wyboru dwa modele

9999
HOME CREATION

Stołek otwierany
ze schowkiem
Sztuka

elegancki i praktyczny mebel u uniwersalnym kształcie pasującym
do większości wnętrz; nogi z naturalnego drewna bukowego;
z wbudowanym schowkiem do przechowywania; maksymalne
obciążenie: 100 kg; wymiary (średn. × wys.): ok. 36 × 45 cm;
łatwy montaż bez użycia narzędzi; do wyboru różne kolory

289

HOME CREATION

Krzesło

Zestaw 2 szt.
oszczędny i elegancki kształt z lekkimi zaokrągleniami doskonale pasuje
do współczesnych wnętrz, zwłaszcza w stylu skandynawskim; wygodne
siedzisko w kolorze białym z miękką poduszką wykonaną z imitacji skóry;
nogi z naturalnego drewna bukowego; wymiary: ok. 48 × 82 × 53 cm

3499
HOME CREATION

Dywan tkany
Sztuka

98% bawełna, 2% poliester;
można stosować przy ogrzewaniu
podłogowym; wymiary: 70 × 140 cm;
do wyboru różne rodzaje

11.HIN.90508

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.

10

OD SOBOTY 15.05

da

rd

00

M1KN920M8

en

t

t stan

Made with Organically
Grown Cotton
CU 151775

ANIC 1
RG

con

100% bawełna BIO; z zamkiem
błyskawicznym; wymiary:
160 × 200 cm i 2 × 70 × 80 cm;
do wyboru różne rodzaje

00

t

en

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

Komplet

ANIC 1
RG

con

100% bawełna BIO; wymiary:
200 × 220 cm i 2 × 70 × 80 cm;
do wyboru różne rodzaje

O

Komplet

Pościel
z makosatyny
z bawełny BIO

60°C
TEMPERATURA
PRANIA

O

Pościel
z makosatyny
z bawełny BIO

NOVITESSE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

rd

NOVITESSE

119

da

145

60°C
TEMPERATURA
PRANIA

t stan

Made with Organically
Grown Cotton
CU 151775

M1KN920M8

60°C

rd

da

O

t

en

00

Poszewki
z makosatyny
z bawełny BIO

ANIC 1
RG

t stan

Made with Organically
Grown Cotton
CU 151775

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

3999

Komplet

60°C
TEMPERATURA
PRANIA

NOVITESSE

con

2999

TEMPERATURA
PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

49

WYMIARY: 140 × 200 CM

99

59

100% bawełna BIO; wymiary:
40 × 80 cm; do wyboru różne rodzaje

M1KN920M8

98.0.115 HOHENSTEIN HTTI

NOVITESSE

Poduszka Topcool®
Opak. 2 szt.

100% poliester; wykonana z wysokiej jakości
tkaniny Topcool zapewniającej transport
wilgoci; z zamkiem błyskawicznym;
do wyboru: 70 × 80 cm lub 40 × 80 cm (2 szt.)

NOVITESSE

Kołdra Topcool®
Sztuka

100% poliester; wykonana z wysokiej jakości
tkaniny Topcool zapewniającej transport wilgoci;
przyjemna, lekka i łatwa w pielęgnacji

WYMIARY: 160 × 200 CM

99

11

60°C
98.0.115 HOHENSTEIN HTTI

TEMPERATURA
PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

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 15.05
PRODUKT
POLSKI

29

3 W 1: CIĘCIE, PAKOWANIE
PRÓŻNIOWE, ZGRZEWANIE

99

Świecznik szklany
Sztuka

najwyższej jakości szklane
rękodzieło; wysokość: 25 cm; idealny
na świece lub kwiatowe kompozycje;
do wyboru dwa rodzaje

PRODUKT
POLSKI

HERMETYCZNE
PAKOWANIE ŻYWNOŚCI

24

99

Terrarium
jabłko/gruszka
Sztuka

najwyższej jakości szklane rękodzieło; idealny
do dekoracji na świece, kwiatowe kompozycje
lub las w szkle; do wyboru dwa rodzaje

NIE PRÓŻNUJE

129

w kuchni

GRILL TIME

Zgrzewarka
do pakowania próżniowego
Sztuka

do hermetycznego konserwowania żywności;
2 stopnie podciśnienia; zintegrowany obcinak do folii;
w zestawie: 5 woreczków foliowych i rolka folii

28

99

8

99

ENERGIZER

Baterie alkaliczne
Opak. 4 szt.

(1 szt. = 2,25)
długotrwała moc; wysoka odporność
na wylewanie; do wyboru: AA lub AAA

GRILL TIME

Folia do zgrzewarek próżniowych
Zestaw

w zestawie 2 folie (28 × 300 cm) oraz 3 folie (22 × 300 cm); przystosowane do gotowania metodą
sous-vide oraz do rozmrażania w kuchence mikrofalowej w temperaturze maks. 70°C

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.

12

OD ŚRODY 12.05

1899

INTEX

Dmuchane jacuzzi SPA
Zestaw

OD SOBOTY 15.05

289

HOME CREATION

Krzesło

Zestaw 2 szt.

9999
HOME CREATION

Stołek otwierany ze schowkiem
Sztuka

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.
19/2021

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

www

aldi.pl
instagram.com/aldi.polska
facebook.com/aldipolska

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

