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ALE!
CENA

CRANE
Bramka  
do piłki nożnej 
ze ścianką 
treningową
Zestaw

HIT

179

HIT

499
Basen 
rodzinny 
z akcesoriami
Zestaw
wymiary: 366 × 84 cm

IDEALNY NA
DZIEŃ  

DZIECKA!

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl



6999
INTEX
Brodzik nadmuchiwany dla dzieci
Sztuka
do użytku zewnętrznego; z podłączeniem do węża ogrodowego i praktycznym 
korkiem spustowym; z zestawem naprawczym; maksymalne obciążenie: 
do 50 kg; wymiary: 147 × 130 × 86 cm lub 272 × 193 × 104 cm; do wyboru 
różne rodzaje 

5999

PLAYLAND
Gra ogrodowa
Sztuka/Zestaw 
gry zręcznościowe dla całej rodziny; 
rozwijają celność, koordynację ręka-oko i koncentrację; 
dobra i urozmaicona zabawa oraz zdrowa rywalizacja 
gwarantowane; do wyboru różne rodzaje

2999
PLAYLAND
Huśtawka dla dzieci
Sztuka
rozwija koordynację ruchową; 
zapewnia długą i wspaniałą 
zabawę; maksymalne obciążenie: 
do 100 kg; do wyboru różne rodzaje

2999
PLAYLAND
Hula-hoop LED
Sztuka
hula-hoop z efektami świetlnymi (9 migających diod 
LED); bateria w zestawie; do wyboru różne rodzaje

PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

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.
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PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Z POLSKIZ POLSKI

699
ASTRA
Modelina 6 kolorów
Opak.
modelina najwyższej jakości; 
niebrudząca; do wyboru 3 rodzaje: 
klasyczna, brokatowa, fluo

1299
LEGO
Książka 
z figurką
Sztuka
książka z zadaniami, 
komiksami oraz minifigurką 
LEGO®; ciekawe zadania, 
łamigłówki i labirynty; 
do wyboru różne rodzaje 

899
ASTRA
Glina samoutwardzalna
Opak.
glina rzeźbiarska niewymagająca 
wypalania; twardnieje w trakcie schnięcia; 
idealna do prac artystycznych, rozwijania 
zdolności manualnych i drobnego 
rzemiosła (np. tworzenia ozdób, 
przywieszek, elementów kolczyków); 
do wyboru jasna lub terakota

2999
SIMBA
Maskotka
Świnka Peppa
Sztuka
pluszowa maskotka z popularnej 
bajki Świnka Peppa; wysokość: 20–26 cm; 
do wyboru różne rodzaje

1999
LIVING ART
Zestaw kreatywny
Sztuka
rozwija wyobraźnię 
przestrzenną i usprawnia 
koordynację ruchowo-wzrokową; 
do wyboru różne rodzaje 

3999
LEGO
Klocki mix
Zestaw
zestawy dla dużych i małych; z figurką 
w zestawie; do wyboru klocki z serii: LEGO® 
DUPLO®, LEGO® Creator, LEGO® Friends, 
LEGO® Technic, LEGO City oraz 
LEGO® NINJAGO®

Basen 
nadmuchiwany
Sztuka 
do wyboru:
• pojemność 370 l – wymiary: 202 × 151 × 46/60 cm
• pojemność 402 l – wymiary: 202 × 202 × 46/60 cm

7499

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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1399
DISNEY
Frozen 
Książeczka Ubieranki
Sztuka
książeczka z zadaniami 
i brokatowymi naklejkami; 
ciekawe zadania; zestaw naklejek pozwala na projektowanie 
strojów na różne okazje; kreatywna zabawa w towarzystwie 
ulubionych bohaterek; do wyboru różne rodzaje

899

DISNEY
Frozen 
Książeczka 
z zadaniami
Sztuka
zabawa i nauka z ulubionymi bohaterami; zadania 
i łamigłówki; do wyboru różne rodzaje

1599
DISNEY
Frozen 
Książeczka z zadaniami
Sztuka
książeczka edukacyjna z kreatywnymi ćwiczeniami i zadaniami, 
które wspierają rozwój dziecka; do wyboru różne rodzaje

799
DISNEY
Frozen 
Kolorowanka
Sztuka
z barwnymi naklejkami; ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej dzieci; do wyboru różne rodzaje

8999
HASBRO
Gra planszowa dla dzieci
Zestaw
gra planszowa dla dzieci od 5. roku życia; figurki 
w postaci pionków; żetony i karty w zestawie; 
do wyboru różne rodzaje

CRANECRANE
Bramka Bramka 
do piłki nożnej do piłki nożnej 
ze ściankąze ścianką 
treningową
Zestaw
wytrzymała rama metalowa – 
ocynkowana powierzchnia odporna 
na warunki atmosferyczne; 
wytrzymała siatka poliestrowa; 
z możliwością zamontowania 
ścianki treningowej z 5 otworami 
z systemem punktów do ćwiczenia 
celności; wymiary bramki 
po zmontowaniu: 240 × 170 × 85 cm; 
w zestawie śledzie do zamocowania 
podstawy

HIT

179

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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PSOTY, CHICHOTY i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

5999
WALKX
Sandały 
damskie/męskie trekkingowe
Para
cholewka z wysokiej jakości skóry w połączeniu 
z materiałem tekstylnym; wyściółka z miękkiego 
materiału tekstylnego i wkładka o właściwościach 
amortyzujących, pokryta skórą; podeszwa z materiału 
syntetycznego TPR; do wyboru dwa rodzaje 
Rozmiary damskie: 37–39
Rozmiary męskie: 41–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

7999 ROYAL LIFE
Plecak turystyczny
Sztuka
pojemność: 20 lub 35 l w zależności od modelu; 
obszerna komora główna; kieszenie boczne 
z siatki; wyposażenie dodatkowe: uchwyt na kask 
wspinaczkowy, uchwyty na kijki trekkingowe, 
osłona przeciwdeszczowa schowana w dnie 
plecaka, gwizdek sygnalizacyjny, elementy 
odblaskowe i zintegrowany otwór na słuchawki; 
do wyboru różne rodzaje

1799
WALKX
Buty dziecięce na lato
Para 
cholewka z naturalnej bawełny; przyjemna 
dla stopy wyściółka z naturalnej bawełny 
z miękko wyściełaną wkładką buta; 
wyprofilowana podeszwa TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 23–29
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

7999
ROYAL LIFE
Dziecięca walizka z plecakiem
Zestaw
w zestawie:
• walizka – pojemna komora główna zapinana 

na dwukierunkowy zamek błyskawiczny; z przodu 
kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny; 
drążek teleskopowy o regulowanej wysokości; 
lekko obracające się kółka; u góry rączka; z tyłu 
kieszonka na adres; wymiary: ok. 32 × 48,5 × 23 cm; 
pojemność: ok. 24 l

• plecak – pojemna komora główna z zamkiem 
błyskawicznym; z przodu komora zapinana 
na zamek błyskawiczny; po bokach siateczkowe 
kieszenie; wyściełane plecy; wyściełane 
ramiączka o regulowanej długości; u góry uchwyt 
do przenoszenia; wymiary: ok. 26,5 × 36 × 14 cm; 
pojemność: ok. 10 l

do wyboru różne rodzaje

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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Organic Certi� ed Organic Certi� ed Organic Certi� ed Organic Certi� ed 
by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624by CU 812624

2999
POCOPIANO
Sukienka 
dziewczęca na lato 
z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; z falbankami; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 68/92–134/140

2499 POCOPIANO
Piżama/Rampers niemowlęcy 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 98% bawełna BIO, 2% wiskoza lub 
96% bawełna BIO, 4% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999
ACTIVE TOUCH KIDS
Komplet sportowy
dziewczęcy/chłopięcy
Komplet 
88% poliester, 12% elastan lub 90% poliester, 
10% elastan lub 100% poliester; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2499 POCOPIANO
Spodnie dziewczęce letnie 
Para
100% wiskoza (Lenzing Ecovero™); pas z gumką 
i sznurkiem; z bocznymi kieszeniami; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

2PAK

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI    100 06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  100 06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

made with organic made with organic 
cotton certi� ed by cotton certi� ed by 

CU 817648CU 817648

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 19.05



Organic Certi� ed by Organic Certi� ed by UP2FASHION
Spodnie damskie dwustronne
Para
98% bawełna, 2% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

3999
FOREVER
Animals ABS100 
głośnik z Bluetooth
Sztuka
wymiary: 7,5 × 7,8 × 8,8 cm; 
moc: 3 W; Bluetooth 5.0; 
czas ładowania: 2 godz.; 
złącze mikro USB; do wyboru 
różne rodzaje

POCOPIANO
T-shirt chłopięcy
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
100% bawełna BIO lub 98% bawełna BIO, 2% wiskoza; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

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

5499

  2018OK0632 AITEX  2018OK0632 AITEX  

MOŻNA NOSIĆ 
PO OBU 

STRONACH

3PAK

ADVENTURIDGE
Hamak 
ze stojakiem
Sztuka
doskonały do ogrodu, na działkę, 
balkon i wyjazdy; stabilny stalowy 
stelaż, szybki montaż i demontaż 
bez użycia narzędzi; duży hamak 
(200 × 100 cm) o obciążeniu 
maksymalnym do 100 kg; 
leżanka wykonana z przyjemnej 
w dotyku i wytrzymałej tkaniny 
(40% bawełna, 10% wiskoza, 
50% poliester); w komplecie torba 
do przechowywania i transportu

179

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 22.05



2499
PLAYLAND
Wiaderko z podbierakiem
Zestaw
zestaw zawiera stabilny podbierak z aluminiowym regulowanym drążkiem 
o długości 57–84 cm oraz przezroczyste wiaderko z sitkiem i pokrywą z otworami 
wentylacyjnymi; do wyboru różne rodzajeUP2FASHION

Spodnie damskie dwustronne
Para
98% bawełna, 2% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

RODZINNE
pluskanie

IDEALNY NA
DZIEŃ 

DZIECKA!

Basen rodzinny
z akcesoriami
Zestaw
wymiary: 366 × 84 cm; 3-warstwowy 
materiał gwarantujący trwałość 
i wytrzymałość; w zestawie: pompa 
do basenu z filtrem, pokrywa basenu, 
termometr, pływający dozownik 
na chemikalia i filtr powierzchniowy; 
zawór spustowy z podłączeniem 
do węża ogrodowego

1599
OMBRA SUN
Spray do opalania 
SPF 30/50
Opak. 200 ml
(100 ml = 8,00)
transparentny; szybko się wchłania, 
nie pozostawia tłustej warstwy 
na skórze; wodoodporny; do wyboru 
dwa rodzaje

1999
WALKX
Buty do wody damskie/męskie
Para
wykonane z wytrzymałych materiałów, tekstylna cholewka, podeszwa z TPR; 
z praktycznym systemem szybkiego sznurowania; idealne do uprawiania 
sportów wodnych, na basen i plażę; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–44
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

HIT

499
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 22.05



1999
UP2FASHION
Szorty damskie 
plażowe z bawełną BIO
Para
60% bawełna BIO, 40% poliester; z gumką 
i sznurkiem w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA NOSIĆ 
JAKO SPÓDNICĘ

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

2499 UP2FASHION
Sukienka damska 
plażowa z bawełną BIO
Sztuka
50% bawełna BIO, 50% wiskoza; 
kilka możliwości noszenia ramiączek; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

Organically Grown 
Cotton Certifi ed by CU 

817648

2499
UP2FASHION
T-shirt
damski plażowy
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  17.HBD.12609 HOHENSTEIN HTTI  

Made with a minimum of 
60% Organically Grown 

Cotton certifi ed by 
CU1000197

2PAK

1.

Made with a minimum of 
60% Organically Grown 

Cotton certifi ed by 
CU817648

1.

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.
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PODARUJ 
SOBIE
trochę 
słońca



2999
UP2FASHION
Tunika damska na lato
Sztuka
100% poliester; o luźnym kroju; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

2999
QUEENTEX
Strój kąpielowy damski
Sztuka
80% poliamid, 20% elastan (Lycra® Xtra Life™); 
podszewka: 100% poliester; z wyciąganymi 
wkładkami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46

  57537 OeTI  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI   20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
T-shirt
damski plażowy
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
60% bawełna BIO, 40% poliester; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2.

2.

3.

3.

1999
ACTIVE TOUCH
Kąpielówki męskie
Para
80% poliamid, 20% elastan; 
podszewka: 100% poliester; 
o wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  57537 OeTI ELASTYCZNE 999 Okulary przeciwsłoneczne
Para 
zapewniają 100% ochrony przed promieniami UV; 
do wyboru modele damskie i męskie

SZYBKOSCHNĄCE

11Informacja 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 22.05



9999
BRESSER
Walkie-talkie
Zestaw
zasięg do 6 km; moc nadawcza: 0,5 W; 10 różnych melodii 
połączeń; 8 kanałów wąskopasmowych; wbudowana lampka 
i gniazdo mikrofonu oraz głośnik

3499
BBQ
Kamień do pieczenia pizzy
Sztuka
do pieczenia w piekarniku lub na grillu; do wyboru:
• kamień prostokątny o wymiarach (dł. × szer.) 38 × 30 cm
• kamień okrągły o średnicy ok. 38 cm

QUIGG
Akumulatorowy 
odkurzacz 2 w 1
Sztuka
z wyjmowanym małym odkurzaczem 
ręcznym; dwa stopnie prędkości; szczotka 
z frontowym oświetleniem LED; składany 
uchwyt ułatwia dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc oraz przechowywanie; 
stacja ładowania pełni rolę stojaka

BATERIE 
(8 × AAA) 

W ZESTAWIE 

AKCESORIA 
W ZESTAWIE: 

SZCZOTKA 
DO TAPICERKI, 

KOŃCÓWKA 
SZCZELINOWA

CZAS 
ŁADOWANIA: 
OK. 5 GODZ.

CZAS PRACY: 
DO 40 MIN

229

12 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 22.05



1199
PANASONIC
Baterie do aparatów słuchowych
Opak.
do wyboru:
• baterie PR 13 do aparatów zausznych
• baterie PR 312 do aparatów w wewnątrzusznych oraz zausznych

BBQ
Kamień do pieczenia pizzy
Sztuka
do pieczenia w piekarniku lub na grillu; do wyboru:
• kamień prostokątny o wymiarach (dł. × szer.) 38 × 30 cm
• kamień okrągły o średnicy ok. 38 cm

3699
Zazdrostki kuchenne
Komplet
100% poliester; wymiary: 
300 × 70 cm (1 szt.) 
i 120 × 50 cm (2 szt.); 
do wyboru różne rodzaje

IW 00201Z POLSKI

7499
MAXCOM
Telefon dla seniora
Sztuka
model MM426; prosty, poręczny telefon z funkcją SOS; 
powiększona czcionka; z ładowarką biurkową; 
na 2 karty SIM; z latarką, kalkulatorem, radiem FM

ROZMOWA
międzypokoleniowa

13Informacja 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 22.05



20/2021 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



