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90 ZŁ TANIEJ

199,-289,-
BELAVI
Aluminiowy 
fotel 
składany
Sztuka

SUPER CENA

1229,-

FERREX
Kosiarka 
benzynowa
Sztuka

ENDERS
Grill kulisty 
z pokrywą 
premium
Sztuka

100 ZŁ TANIEJ

399,-499,-

INTEX
Dmuchane jacuzzi SPA
Zestaw

300 ZŁ TANIEJ

1999,-2299,-

aldi.plinstagram.com/aldi.polska facebook.com/aldipolska

Szeroki wybór artykułów w SUPER CENACH
KATALOG OGRODOWY
OD PONIEDZIAŁKU 13.06 
DO NIEDZIELI 26.06.2022



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 
Z AKUMULATOREM 
LITOWO-JONOWYM

SAMOJEZDNA, Z NAPĘDEM 
NA TYLNE KOŁA

SILNIK OHV 149 CM3

SUPER CENA

1229,-

FERREX
Kosiarka benzynowa
Sztuka
 • 7 poziomów wysokości 
koszenia (30–90 mm)

 • szerokość cięcia: 46 cm
 • pojemność kosza na trawę: 65 l

FERREX
Podkaszarka elektryczna 
Zestaw
 • moc: 450 W
 • średnica obszaru cięcia: 30 cm
 • uchwyt z regulacją wysokości i kąta 
nachylenia

 • możliwość pochylenia głowicy do 180°
 • system automatycznego wysuwu żyłki
 • w zestawie 2 rolki żyłek

30 ZŁ TANIEJ

119,-149,-

999
1499

33% TANIEJ

FERREX
Żyłka tnąca 
do podkaszarki
Opak. 3 szt. 
nylonowa; średnica: 1,3 mm, 
długość żyłki: ok. 10 m

Często wybieramy trawę jako alternatywę dla zadbanych grządek. 
Jednak zakładając trawnik, trzeba pamiętać, że o niego też musimy 
dbać. Jak? Podpowiadamy.  

REGULARNE KOSZENIE TRAWNIKA – RAZ W TYGODNIU.
Lepiej kosić częściej, ścinając niewielką część źdźbła trawy, i 
utrzymywać 3–4-centymetrową wysokość trawnika. Kosimy suchą 
trawę. To mniej niszczy i trawę, i kosiarkę! Trawnik najlepiej podlać 
zaraz po skoszeniu. 
Aby trwa była piękna, ostrza kosiarki powinny być zawsze naostrzone. 

NARZĘDZIA 
ELEKTRYCZNE 
PRZYDATNE 
W OGRODZIE

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl2



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

5999
7999

25% TANIEJ

ODPOWIEDNI 
DO UPRAW 

EKOLOGICZNYCH

1999
2499

20% TANIEJ

GARDENLINE
Aktywator gleby 
do trawników i ogrodów
Opak. 5 kg
(1 kg = 5,00)
aktywuje wyjałowione podłoża, zwiększa 
żyzność gleby, zawiera kluczowe mikroelementy 
i minerały ilaste; granulowany i niepylący

MAKS. 
PRZEPŁYW 

WODY: 500 L/H

MOC: 2400 W

GARDENLINE
Elastyczny wąż 
ogrodowy 
ze zraszaczem 
wielofunkcyjnym
Zestaw
z wielofunkcyjną dyszą 
– aż 10 różnych funkcji spryskiwania; 
maksymalne ciśnienie robocze: 4 bary

MOC: 1000 W

CIŚNIENIE: 4,5 BARA

NAPIĘCIE: 
230 V ~50 HZ

WĄŻ 4 M Z ZAWOREM 
ZWROTNYM ORAZ 

SITEM SSĄCYM

UNIWERSALNE 
PRZYŁĄCZE WODNE 

13 MM (1/2”) DO WĘŻY 
OGRODOWYCH 50 ZŁ TANIEJ

249,-299,-

FERREX
Pompa ogrodowa
Sztuka
 • obudowa pompy ze stali nierdzewnej
 • bezobsługowy silnik 
z zabezpieczeniem temperaturowym 
i przeciążeniowym

 • wysoka wydajność ssania 
i dostarczania wody

 • do podlewania ogrodu zebraną wodą 
deszczową

W SUPER
CENIE

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 3

100 ZŁ TANIEJ

449,-549,-

FERREX
Myjka 
wysokociśnieniowa
Sztuka
 • maksymalny przepływ wody: 500 l/h
 • szybkozłączka pomiędzy wężem 
a pistoletem

 • lanca teleskopowa z płynną 
regulacją długości

 • w zestawie akcesoria
 • długość kabla zasilającego: ok. 5 m, 
długość węża wysokociśnieniowego: 
ok. 10 m



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

NAPOWIETRZANIE WODY

NAWILŻANIE POWIETRZA

40 ZŁ TANIEJ

199,-239,-

QUIGG
Elektryczna lodówka turystyczna
Sztuka
ok. 29 l objętości użytkowej; 220–240 V; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): 40 × 30 × 44,5 cm; waga: 4,4 kg

FUNKCJA CHŁODZENIA 
DO 20°C PONIŻEJ TEMPERATURY 

OTOCZENIA

TAKŻE DO PODTRZYMYWANIA 
W CIEPLE DO 55°C

WSKAŹNIK LED TRYBU PRACY

ZASILANIE SIECIOWE LUB 
Z GNIAZDKA ZAPALNICZKI 

SAMOCHODOWEJ

40 ZŁ TANIEJ

159,-199,-

FERREX
Elektryczne nożyce do żywopłotu 600 W
Sztuka
długość miecza: 65 cm; zabezpieczony antykorozyjnie; 
oburęczny wyłącznik bezpieczeństwa: zatrzymanie 
noży <0,5 sekundy; w zestawie aluminiowa osłona miecza

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl4

99,-149,-

50 ZŁ TANIEJ

FERREX
Pompa 
fontannowa 
z akcesoriami
Zestaw
 • moc: 50 W 
 • obudowa pompy ze stali 
nierdzewnej 

 • maksymalna wydajność 
tłoczenia: 1750 l/h 

 • maksymalna wysokość 
tłoczenia: ok. 2 m

 • maksymalna głębokość 
zanurzenia: 3 m

 • funkcja wodospadu, potoku 
lub wodotrysku 



PODLEWANIE
OGRODU

Niezależnie od tego, czy dbasz o trawnik, uprawiasz grządki 
warzywno-owocowe czy rabaty, podlewanie to podstawa! 
Dlatego przygotowaliśmy produkty, które w tym pomogą.

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

SUPER CENA

3999

SUPER CENA

5999
40 ZŁ TANIEJ

119,-159,-

30 ZŁ TANIEJ

129,-159,-

FERREX
Podkaszarka 20 V
Sztuka
 • system tnący z dwoma ostrzami 
nylonowymi

 • teleskopowa regulacja wysokości 
w przedziale ok. 96–120 cm

 • regulacja kąta cięcia w 4 pozycjach
 • głowica silnika obracana do 180°GARDENLINE

Wąż ogrodowy 
ze złączkami
Zestaw
 • długość węża: ok. 20 m; średnica: 1/2” (ok. 12,5 mm)
 • w zestawie: złączka kranowa, wąż, złączka z blokadą przepływu 
wody, zraszacz regulowany

 • odporny na algi, promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury

AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE 
ZA POMOCĄ REGULATORA 

CZASOWEGO

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 5

GARDENLINE
Zraszacz wahadłowy/Lanca zraszająca 
z pistoletem do zraszania
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
 • zraszacz wahadłowy z ramieniem zraszającym z 18 metalowymi otworami, 
aluminiową podstawą i korpusem z tworzywa sztucznego

 • zestaw zraszający składający się z lancy zraszającej i pistoletu do zraszania; 
maksymalne ciśnienie robocze: 4 bary; przyłącze wodne: 1/2”

FERREX
Komputer nawadniający
Zestaw
 • automatyczne nawadnianie ogrodu
 • czas nawadniania: do 240 min, możliwość ustawienia przerw 
nawadniania

 • do podłączenia do typowych domowych zewnętrznych 
zaworów wody

 • do wyboru: model z 2 odpływami lub z czujnikiem deszczu



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

WYSOKOŚĆ GRILLA: 78 CM

ŚREDNICA RUSZTU: 54 CM

PLASTIKOWE UCHWYTY PO 
BOKACH ORAZ NA POKRYWIE 

DLA BEZPIECZNIEJSZEGO 
UŻYTKOWANIA

2 KÓŁKA UŁATWIAJĄCE 
PRZEMIESZCZANIE

EMALIOWANY POJEMNIK NA 
POPIÓŁ

2 POJEMNIKI NA BRYKIET 
DRZEWNY DO GRILLOWANIA 

POŚREDNIEGO

ZINTEGROWANY 
TERMOMETR

INDYWIDUALNA REGULACJA 
CIEPŁA POPRZEZ SUWAKI 

WENTYLACYJNE

300 ZŁ TANIEJ

499,-799,-

ENDERS
Grill kulisty 
z pokrywą premium
Sztuka
grill z emaliowaną pokrywą 
oraz masywnym rusztem ze 
stali nierdzewnej; doskonały 
do opiekania potraw, daje 
różnorodne możliwości 
grillowania

100 ZŁ TANIEJ

399,-499,-

3 PALNIKI GAZOWE

PRAKTYCZNE PÓŁKI 
PO BOKACH

WYMIARY PO 
ZMONTOWANIU: 

OK. 102 × 46,5 × 96,5 CM

2 KÓŁKA UŁATWIAJĄCE 
PRZEMIESZCZANIE

ENDERS
Grill gazowy
Zestaw
ruszt ze stali; lakierowana 
pokrywa ze stali nierdzewnej; 
z termometrem; zapalnik 
piezoelektryczny (bez baterii) 
w przycisku obsługi umożliwia 
bezpieczne zapalenie; rodzaj 
gazu: propan (G31)/butan (G30)

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl6



Nie ma nic lepszego niż wspólne 
spędzenie czasu z bliskimi 
w pięknej, zielonej scenerii! 
Smaczne jedzenie, śmiech, 
zabawa – to recepta 
na wspaniały weekend.

RODZINNE
GRILLOWANIE

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

100 ZŁ TANIEJ

149,-249,-
QUIGG
Grill 
na węgiel drzewny 
z wentylacją 
elektryczną
Sztuka
zasilanie na baterie 
(4 baterie AA w zestawie); 
niskodymiący; lekki i kompaktowy; 
średnica: ok. 35 cm; dwa rodzaje

GOTOWY DO 
UŻYCIA W KILKA 

MINUT

RUSZT ZE STALI 
CHROMOWANEJ

KÓŁKA, DOLNA 
PÓŁKA, SYSTEM 

REGULACJI DOSTĘPU 
POWIETRZA

ŚREDNICA: 42 CM

MISA I POKRYWA ZE 
STALI EMALIOWANEJ 

WYSOKOŚĆ: 72 CM

MASTER GRILL PARTY
Grill kulisty
Sztuka

95,-119,-

24 ZŁ TANIEJ

OGNIOTRWAŁE

ZDEJMOWANA 
RĄCZKA

BBQ
Patelnie na grilla
Zestaw 2 szt.
do wyboru:
 • patelnie okrągłe o średnicy 9 cm
 • patelnie o wymiarach 14 × 16,5 cm

36,-47,-

23% TANIEJ

2-PAK

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 7



Kiełbasa, karkówka i steki z kurczaka to ponadczasowe 
przysmaki z rusztu. Warto jednak od czasu do czasu urozmaicić 
grillowe menu i wraz ze znajomymi przygotować coś bardziej 
pomysłowego.

KLIKNIJ W PRZEPIS I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY!

PRZEPIS NA GRILLOWANE 
SZPARAGI W BEKONIE

PRZEPIS NA SZASZŁYKI 
Z ANANASEM

COŚ DOBREGO
NA GRILLA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

4499
5999

25% TANIEJ

2999
3999

25% TANIEJ

SUPER CENA

1198
Zapalarka 
gazowa
Zestaw 2 szt.
do wielokrotnego napełniania

2-PAK

ACTIVA
Grill okrągły z półką
Sztuka
 • emaliowana miska paleniskowa 
 • chromowany ruszt grillowy 
 • pobocznica z regulacją wysokości rusztu 
 • metalowa półka dolna 
 • średnica rusztu: 32 cm 

BBQ COLLECTION
Grill klasyczny
Sztuka
 • średnica rusztu: 33 cm
 • wysokość: 43 cm
 • wyjmowany ruszt
 • różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl8



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

BBQ 
Akcesoria do grillowania
Zestaw 
do wyboru:
 • zestaw do domowych burgerów
 • zestaw do szarpanej wieprzowiny
 • zestaw akcesoriów do grilla

SUPER CENA

7999

SUPER CENA

1999

SUPER CENA

699

BBQ
Szczotki do grilla
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
 • szczotki do czyszczenia rusztu 
grilla

 • szczotki do czyszczenia grilla 
z poliestrową gąbką czyszczącą

 • szczotka z uchwytem 
do czyszczenia grilla

BBQ
Podpałka do grilla
Opak. 64 szt.
(1 szt. = 0,11)
do wyboru: 
 • podpałka brązowa ekologiczna – 
na bazie surowców odnawialnych 

 • podpałka biała na bazie parafiny

PRODUKCJA EUROPEJSKA

SZCZOTKI ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 9



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

SUPER CENA

599
STAPAR
Podpałka żelowa
Butelka 0,5 l
(1 l = 11,98)
do rozpalania grillów, 
kominków lub palenisk

GRILL TIME
Tacki 
aluminiowe
Opak. 5 szt.
(1 szt. = 0,90)
do grilla

599

DOSTĘPNA 
W STAŁEJ OFERCIE

EKOLOGICZNA

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl10

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI

Jak szybko rozpalić grilla?
Na czas rozpalania grilla wpływ ma przede wszystkim materiał, 
którym się pali. Węgiel rozpala się szybciej, a brykiet wolniej. Aby 
szybko rozpalić grilla, najlepiej użyć i węgla, i brykietu. 
Na początku najlepiej podpalić warstwę węgla, która szybko się 
rozpali, a potem dodać brykiet. Do zrobienia grilla można użyć 
też nieprzetworzonego drewna, najlepiej owocowego, które nada 
przygotowywanym potrawom przyjemny aromat.
Jak rozpalić grilla bez podpałki?
Grilla można rozpalić również bez podpałki. Zamiast niej można 
użyć np. kory drzewa, suchej trawy, sznurka konopnego albo 
papieru.



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

SUPER CENA

2499

BBQ
Akcesoria do grillowania
Sztuka/Zestaw
do wyboru: 
 • 2 deski z drewna orzechowego do wędzenia potraw 
(wymiary: 30,5 × 14,5 × 1 cm)

 • 2 deski z drewna cedrowego do wędzenia potraw 
(wymiary: 30,5 × 14,5 × 1 cm)

 • podkładka ze stali nierdzewnej do grillowania
 (wymiary: 31 × 28 × 0,5 cm)

599

GRILL TIME
Naczynia biodegradowalne
Opak. 
do wyboru:
 • kubki do napojów (250/450 ml)
 • talerze z pulpy papierowej (średnica: 22 cm)
 • widelce i noże drewniane
 • słomki papierowe

FOLIA
Folia aluminiowa z tłoczeniem
Rolka 15 m
mocna i wytrzymała; żaroodporna; 
do pakowania i przechowywania

DOSTĘPNA 
W STAŁEJ OFERCIE

DOSTĘPNE 
W STAŁEJ OFERCIE

DOSTĘPNY 
W STAŁEJ OFERCIE

399*

499

20% TANIEJ

*  Cena obowiązuje w terminie 
20–26.06.2022.

BBQ
Brykiet do grilla
Opak. 2,5 kg
(1 kg = 3,20)

999*

1199

2 ZŁ TANIEJ

*  Cena obowiązuje w terminie 
13–18.06.2022.

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 11



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

5499
6999

21% TANIEJ

2999
3999

25% TANIEJ

6499
7999

15 ZŁ TANIEJ

BELAVI
Krzesło ogrodowe
Sztuka
nowoczesne i wytrzymałe 
szerokie krzesło ogrodowe; 
odporne na promieniowanie UV 
oraz warunki atmosferyczne

BELAVI
Poduszka 
na fotel 
z wysokim 
oparciem
Sztuka
do leżaków i foteli 
rozkładanych, również 
aluminiowych; dodatkowo 
przeszywane krawędzie; 
wymiary: ok. 120 × 50 × 6,5 cm; 
różne rodzajePRODUKCJA EUROPEJSKA

MAKS. OBCIĄŻENIE: 110 KG

WYMIARY (SZER.× GŁĘB. × WYS.): 
OK. 60 × 58,5 × 89 CM

KOLOR ANTRACYTOWY

BELAVI
Nakładka na krzesło ogrodowe
Sztuka
wymiary: ok. 93 × 46,5 × 5,5 cm; z obszyciem na krawędziach; 
ze stebnowaniem poprzecznym w obrębie pleców; z regulowanym 
pasem podtrzymującym w obrębie pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi tasiemkami do wiązania; różne rodzaje

  M1YLMRL96 HOHENSTEIN HTTI

 

 

 

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl12

MEBLE
OGRODOWE

Szykuje się impreza w ogrodzie, ale liczba gości przewyższa liczbę krzeseł? 
W ALDI znajdziesz szeroki wybór mebli ogrodowych najwyższej jakości,
w najlepszych cenach. Z ALDI każde przyjęcie w ogrodzie będzie udane!



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

50 ZŁ TANIEJ

149,-199,-

BELAVI
Krzesło z wysokim oparciem
Sztuka
 • regulowane w 4 pozycjach, z podłokietnikami, z blokadą bezpieczeństwa 
 • mrozoodporne, odporne na promieniowanie UV i deszcz
 • wymiary (wys. × szer. × dł.)
– złożonego: ok. 87 × 62 × 11 cm
– rozłożonego: ok. 106 × 62 × 67 cm

 • maksymalne obciążenie: 110 kg

BELAVI
Parasol 
o średnicy 180 cm
Sztuka
 • zapewnia szczególnie wysoką 
ochronę przed promieniowaniem 
UV (współczynnik ochrony UV 80 – 
zgodny z normą UV 801)

 • położeniowy mechanizm 
przestawiania czaszy parasola 
do pozycji przechylonej

 • możliwość dostosowania wysokości
różne rodzaje

49,-69,-

29% TANIEJ

BELAVI
Granitowa podstawa 
do parasoli
Sztuka
waga: 25 kg; do parasoli 
o powierzchni do 2,5 m2 i średnicy 
masztu 25, 32 lub 38 mm89,-129,-

40 ZŁ TANIEJ

 

 

 

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 13



OGRÓDEK
IDEALNY

Co jest podstawą udanego wypoczynku w ogrodzie? 
Leżak, słońce, krem do opalania i miłe towarzystwo. 
Niewielkim kosztem na swoim balkonie czy w ogrodzie 
możesz wyczarować klimat, który będzie sprzyjał relaksowi.

BELAVI
Ogrodowy stół 
składany Boulevard
Sztuka
 • wymiary (dł. × szer. × wys.): 
132 × 90 × 71 cm

 • blat pokryty melaminą, odporny 
na czynniki atmosferyczne

 • możliwość złożenia 
 • jedna noga z regulacją poziomu

999
1599

38% TANIEJ

150 ZŁ TANIEJ

249,-399,-

90 ZŁ TANIEJ

199,-289,-

SUPER CENA

139,-

MAKS. OBCIĄŻENIE: 150 KG

BELAVI
Aluminiowy 
fotel składany
Sztuka
 • gruba tapicerka (aż 10 mm) 
odporna na warunki atmosferyczne

 • wymiary po rozłożeniu: ok. 61,5 × 67 × 110 cm
 • wysokie oparcie pleców ze zintegrowanym 
zagłówkiem w kształcie łuku

 • różne kolory

HOME CREATION
Obrus winylowy 
z podkładem flanelowym
Sztuka
100% poliester; z wodoodporną powłoką; 
wytrzymały; do domu lub ogrodu; 
różne rodzaje; wymiary:
 • prostokątny 130 × 160 cm
 • owalny 130 × 180 cm
 • okrągły o średnicy 160 cm

BELAVI
Skrzynia ogrodowa 
na kółkach 
Sztuka
 • wymiary zewnętrzne: 
ok. 119 × 52 × 58 cm

 • pojemność: ok. 300 l
 • maksymalne obciążenie 
pokrywy: 30 kg

 • powierzchnia drewnopodobna

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

  

 

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl14

W SUPER
CENIE

W SUPER
CENIE

W SUPER
CENIE



4499
5999

25% TANIEJ 50 ZŁ TANIEJ

199,-249,-

90 ZŁ TANIEJ

199,-289,-

MAKS. OBCIĄŻENIE: 150 KG

BELAVI
Krzesło ogrodowe
Sztuka
wymiary: ok. 56 × 61 × 89 cm;
z pokryciem z dwustronnego 
technorattanu; maksymalne 
obciążenie: 120 kg 

BELAVI
Aluminiowe 
krzesło składane
Sztuka
 • gruba tapicerka (aż 10 mm) odporna 
na warunki atmosferyczne

 • wymiary po rozłożeniu: 
ok. 61,5 × 67 × 110 cm

 • wysokie oparcie pleców ze 
zintegrowanym zagłówkiem 
w kształcie łuku

 • różne kolory

BELAVI
Poduszka na aluminiowe 
krzesło składane
Sztuka
z regulowanym pasem podtrzymującym w obrębie 
pleców; z kolorystycznie dopasowanymi tasiemkami 
do wiązania; wymiary: ok. 116,5 × 48,5 × 5,5 cm; 
różne rodzaje

PRODUKCJA 
EUROPEJSKA

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

 

  

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 15

W SUPER
CENIE



DATA OBOWIĄZYWANIA: 00.00.2022–00.00.2022

ELEGANCJA
i SZYK 

A może wakacje jak na Riwierze Francuskiej? Eleganckie 
leżaki, piękne parasole, szum wiatru i bulgocząca woda 
w jacuzzi. Tak! Podobny efekt możesz uzyskać, urządzając 
swój ogród. To inwestycja na lata!

30 ZŁ TANIEJ

169,-199,-

100 ZŁ TANIEJ

299,-399,-
30 ZŁ TANIEJ

169,-199,-

BELAVI
Leżak ogrodowy
Sztuka
 • wymiary: 106 × 62,5 × 148 cm
 • możliwość regulacji oparcia 
oraz podnóżka w 6 stopniach

 • maksymalne obciążenie: 110 kg
 • dwa rodzaje

BELAVI
Ławka ogrodowa
Sztuka
z pokryciem z dwustronnego 
technorattanu; podłokietniki 
wykonane z tworzywa sztucznego 
z wytłoczeniami na wzór drewna; 
odporna na warunki atmosferyczne, 
nie wymaga konserwacji; wymiary: 
ok. 112 × 61 × 89 cm

BELAVI
Aluminiowy 
stolik składany
Sztuka
szerokie profile aluminiowe; 
odporny na warunki atmosferyczne; 
wymiary po rozłożeniu: ok. 70 × 70 × 74 cm 

2999
3999

25% TANIEJ

BELAVI
Nakładka 
na fotel ogrodowy
Sztuka
wymiary: ok. 119 × 48,5 × 5,5 cm; 
z obszyciem na krawędziach 
i 2 stebnowaniami poprzecznymi 
w obrębie pleców; z regulowanym 
pasem podtrzymującym w obrębie 
pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi tasiemkami 
do wiązania; różne rodzaje

  M1YLMRL96 HOHENSTEIN HTTI

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

 

 

 

 

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl16



DATA OBOWIĄZYWANIA: 00.00.2022–00.00.2022

5999
7999

25% TANIEJ

  M1YLM4R12

2999
3999

25% TANIEJ

BELAVI
Nakładka na krzesło 
z niskim oparciem
Sztuka
 • wymiary: ok. 95 × 47 × 8 cm
 • z obszyciem na krawędziach
 • z 2 guzikami na oparciu
 • z regulowanym pasem 
podtrzymującym w obrębie 
pleców

 • z kolorystycznie dopasowanymi 
tasiemkami do wiązania

 • różne rodzaje

69,-119,-

50 ZŁ TANIEJ
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 – zgodny z normą UV 801

BELAVI
Nakładka na leżak
Sztuka
z obszyciem na krawędziach; z 2 stebnowaniami poprzecznymi w obrębie pleców 
i 4 stebnowaniami poprzecznymi na siedzeniu; z regulowanym pasem podtrzymującym 
w obrębie pleców; z kolorystycznie dopasowanymi tasiemkami do wiązania; 
wymiary: ok. 200 × 57 × 5,5 cm

 M1YLMRL96 HOHENSTEIN HTTI

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

 

 

 

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 17

W SUPER
CENIE



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

SUPER CENA

4999

50 ZŁ TANIEJ

169,-219,-

100 ZŁ TANIEJ

199,-299,-

HOME CREATION
Obrus ogrodowy
Sztuka 
100% poliester; odporny na promieniowanie UV 
oraz warunki atmosferyczne; do wyboru: 
 • prostokątny 130 × 160 cm
 • okrągły o średnicy 160 cm
 • owalny 130 × 80 cm

   D03-0583 HOHENSTEIN HTTI

  20.HCN.31542.HONESTEIN HTTI

BELAVI
Stół ogrodowy 
składany
Sztuka
 • blat pokryty melaminą, odporny 
na czynniki atmosferyczne

 • stalowa rama powlekana proszkowo
 • wymiary (dł. × szer. × wys.): 
110 × 70 × 71 cm

BELAVI
Składany stolik 
aluminiowy
Sztuka
wymiary: 70 × 70 × 74 cm; estetyczny 
blat z tworzywa sztucznego imitujący 
drewno; lekkie i wytrzymałe 
aluminiowe profile; składana 
konstrukcja ułatwia przechowywanie

 

 

 

50 ZŁ TANIEJ

149,-199,-

BELAVI
Parasol balkonowy
Sztuka
 • chroni przed promieniowaniem UV 
(ochrona na poziomie 50+), 
zapewniając przyjemny cień na balkonie

 • regulacja wysokości kąta pochylenia; 
możliwość montażu asymetrycznego 
(regulacja głębokości)

 • wymiary: ok. 180 × 130 cm, 
wysokość: ok. 130–223 cm

 • do instalacji w podstawach 
do parasoli o wadze min. 40 kg

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl18

W SUPER
CENIE



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

4499
5999

25% TANIEJ

2999
3998

25% TANIEJ

100 ZŁ TANIEJ

399,-499,-

BELAVI
Leżanka aluminiowa
Sztuka
 • tkanina tekstylna odporna na warunki 
atmosferyczne

 • wymiary po rozłożeniu 
(dł. × szer. × wys.): ok. 172 × 77 × 40 cm

 • maksymalna długość po rozłożeniu oparcia: 
ok. 194 cm

 • oparcie pleców z regulacją
 • dwa rodzaje

110 ZŁ TANIEJ

349,-459,-

BELAVI
Aluminiowa ławka składana
Sztuka
 • tapicerowana, wygodna nawet bez poduszek
 • wysokie oparcie pleców ze zintegrowanym zagłówkiem 
w kształcie łuku

 • waga: 9 kg
 • wymiary po rozłożeniu: ok. 119 × 67 × 96 cm
 • różne rodzaje

  

 

 

  M1YLM4R12

BELAVI
Poduszki 
na krzesła
Zestaw 2 szt.
wymiary: 
ok. 46,5 × 46 × 6,5 cm; 
z obszyciem na krawędziach; 
z 2 guzikami na oparciu; 
z kolorystycznie dopasowanymi 
tasiemkami do wiązania; 
różne rodzaje

BELAVI
Poduszka 
na fotel 
rozkładany
Sztuka
z regulowanym pasem 
podtrzymującym 
w obrębie pleców; 
wymiary: 
ok. 160 × 48 × 5,5 cm; 
różne rodzaje

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

2999
5999

50% TANIEJ

BELAVI
Poduszka na krzesło 
aluminiowe
Sztuka
z regulowanym pasem podtrzymującym 
w obrębie pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi tasiemkami do wiązania; 
wymiary: ok. 109 × 45 × 5,5 cm

PRODUKCJA EUROPEJSKA

2-PAK

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 19

W SUPER
CENIE



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

BELAVI
Osłonka na doniczkę
Sztuka
z tworzywa sztucznego; do użytku 
wewnętrznego i zewnętrznego; 
odporna na pęknięcia i mróz; okrągła 
(40 × 60 cm) lub kwadratowa 
(40 × 40 × 60 cm); różne rodzaje

 

5999
7999

25% TANIEJ

3499
4999

30% TANIEJ

1999
2999

33% TANIEJ
BELAVI
Osłonka na doniczkę
Sztuka
z tworzywa sztucznego; odporna 
na pęknięcia i mróz; do wyboru: 
okrągła (średn. × wys: 40 × 31 cm) 
lub kwadratowa (40 × 40 × 42 cm) 

 

1499
1999

25% TANIEJ

GARDENLINE
Zestaw tyczek 
do pomidorów/roślin
Opak. 2/4 szt. 
do wyboru dwa rodzaje:
 • spiralne tyczki do pomidorów (2 szt.) – materiał: aluminium; 
lekkie, nierdzewne; wymiary (dł. × średn.): ok. 180 × 1 cm

 • tyczki do roślin (4 szt.) – materiał: stal pokryta tworzywem 
sztucznym; wymiary (dł. × średn.): ok. 180 × 1,6 cm (2 szt.) 
oraz ok. 150 × 1,6 cm (2 szt.)

GARDENLINE
Figurka ogrodowa
Sztuka
do postawienia na równej powierzchni lub ogrodzeniach 
i słupkach; z metalu lub z terakoty; różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl20

JAK
PRZESADZAĆ?

Podczas nasadzania lub przesadzania kwiatów pamiętaj o kilku zasadach:
 • zacznij od przygotowania doniczek
 • roślinę, którą chcesz posadzić/przesadzić, przed umieszczeniem 
w docelowym miejscu włóż do wody na 30 min

 • pamiętaj, aby kupowana ziemia miała odpowiednie pH – większość 
popularnych roślin doniczkowych preferuje pH w granicach 5,5–6,5, 
natomiast paprocie, róże i azalie rosną tylko w silnie kwaśnej glebie – 
4,2–5,5 pH

 • kwasowość ziemi można zwiększyć, podlewając roślinę herbatą 
i rozsypując korę, lub zmniejszyć, rozsypując wapń lub węglan wapnia 
– wapień.

W SUPER
CENIE



Odpowiednio udekorowana przestrzeń tworzy 
fantastyczny klimat. Postaw na subtelne 
dodatki, by twój ogród olśnił znajomych.

WSKAZÓWKA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

6999
8999

22% TANIEJ

89,-119,-

30 ZŁ TANIEJ

Piętrowy 
kwietnik 
dekoracyjny
Sztuka
maks. obciążenie jednej 
półki: ok. 3 kg; do wyboru 
3 rodzaje; wymiary: 
ok. 43 × 45 × 78 cm

LIGHTZONE
Uniwersalna pergola z LED
Zestaw
 • zasilanie z panelu słonecznego
 • z czujnikiem zmierzchowym
 • rozsuwana
 • wymiary rozłożonej: ok. 1,5 m × 1 m
 • klasa odporności IP44
 • w zestawie 6 brązowych opasek kablowych 
do zamocowania

DWA KAWAŁKI 
KREDY 

W KOMPLECIE

Z MAŁĄ TABLICĄ DO 
ZAPISYWANIA NAZW ROŚLIN

Z CERTYFIKOWANEGO 
DREWNA

5999
8999

30 ZŁ TANIEJ LIGHTZONE
Lampa solarna LED 
z czujnikiem
Zestaw
 • z czujnikiem ruchu
 • ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej 

 • czas świecenia: ok. 6 godzin
 • w zestawie akumulator i lanca 
montażowa do gruntu

 • różne rodzaje

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 21

W SUPER
CENIE



2999
3999

25% TANIEJ

99,-119,-

20 ZŁ TANIEJ

GARDENLINE
Plandeka uniwersalna 
Sztuka/Zestaw 2 szt.
wymiary: 2 × 3 m; z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych; 
aluminiowe oczka oraz 10-metrowa linka umożliwiają mocowanie; odpowiednia 
do przykrywania mebli ogrodowych, piaskownic, opału itp. lub jako osłona zapewniająca 
prywatność i chroniąca przed wiatrem oraz jako plandeka budowlana i malarska

 

LIVING ART
Dekoracja ogrodowa
Sztuka/Zestaw 2 szt.
wykonana z metalu pokrytego odporną 
na warunki atmosferyczne farbą, 
na stabilnej metalowej tyczce; do wyboru: 
2 pszczoły, kot, żaba, gekon lub paw

SUPER CENA

2999

BELAVI
Donica kolumnowa
Sztuka
wymiary: 29 × 29 × 80 cm; mrozoodporna

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

DO UŻYTKU 
WEWNĘTRZNEGO 
I ZEWNĘTRZNEGO

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl22



GARDENLINE
Osłona na ogrodzenia
Zestaw
 • odporna na temperatury od -30°C do +60°C
 • łatwa w instalacji
 • linka montażowa o długości 24 m
 • wymiary: 500 × 100 cm
 • dwa rodzaje

4999
6999

29% TANIEJ 3499
4999

30% TANIEJ

HOME CREATION
Dywan zewnętrzny tarasowy
Sztuka
wymiary: 80 × 150 cm; 100% polipropylen; 
odporny na warunki atmosferyczne; 
różne rodzaje

  ZHGO 050760 TESTEX

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

SUPER CENA

1499

GARDENLINE
Siatka ochronna 
przed ptakami
Zestaw 2 szt.
(1 szt. = 7,50)
 • 2 siatki, 10 kotew
 • do ochrony sadzonek, drzew 
i krzewów owocowych oraz grządek

2-PAK

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 23

PRZYDATNE
W OGRODZIE

Warto zainwestować w gadżety, dzięki którym praca 
w ogrodzie będzie jeszcze łatwiejsza. 
Uprawiasz kwiaty pnące lub pomidory? Przydadzą ci się tyczki. 
Przycinasz rośliny? Przyda się taczka. 
Szpaki chcą ogołocić czereśnię? Postaw na siatkę na drzewa. 
Zerknij na naszą ofertę i zaopatrz się w najpotrzebniejsze 
produkty.

W SUPER
CENIE



MAKS. 
OBCIĄŻENIE: 25 KG

GARDENLINE
Taczka ogrodowa
Sztuka
składana; wymiary: 110 × 65 × 72 cm

30 ZŁ TANIEJ

119,-149,-

1699
2199

23% TANIEJ

GARDENLINE
Zawór kulowy 
do ogrodu
Sztuka
do wyboru: ½″ lub ¾″; temperatura 
robocza: od 5° do 60°C; możliwość 
podłączenia węża; maksymalnie 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 
ok. 10 barów; mosiężny korpus 
oraz dźwignia z aluminium

1499
2299

31% TANIEJ

BBQ
Szwedzki ogień
Sztuka

WYMIARY: 
OK. 17–21 CM × 23 CM

Z EFEKTEM KOMINKA OGIEŃ
SZWEDZKI

Nie musisz rozpalać ogniska, by zjeść kiełbaskę upieczoną 
nad żywym ogniem! Wystarczy szwedzki ogień, by
 • usmażyć kiełbaskę
 • zgrillować pianki marshmallow
 • cieszyć się widokiem żywego ognia w ogrodzie.

1999
3499

43% TANIEJ
LIGHTZONE
Lilia wodna LED
Sztuka/
Zestaw 2 szt. 
 • wbudowany panel słoneczny
 • czujnik zmierzchu
 • wymiary: 28 × 9,7 cm
 • różne rodzaje

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl24

W SUPER
CENIE

W SUPER
CENIE



GARDENLINE
Taczka ogrodowa
Sztuka
składana; wymiary: 110 × 65 × 72 cm

OGIEŃ
SZWEDZKI

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

INTEX
Dmuchane jacuzzi SPA
Zestaw
zestaw zawiera:
 • basen
 • pokrywę
 • elektroniczną jednostkę sterującą
 • 2 wkłady do pompy filtrującej
 • wąż do pompowania
 • dozownik chloru

300 ZŁ TANIEJ

1999,-2299,-

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 25

RELAKS
W BĄBELKACH



GARDENLINE
Nawóz specjalny
Opak. 2,5 kg
(1 kg = 3,20)
organiczno-mineralny; poprawia właściwości gleby, zapewnia zdrowe, silne i odporne 
rośliny oraz wysokie zbiory aromatycznych i wybarwionych owoców; do wyboru:
 • do owoców (truskawki i inne rośliny jagodowe)
 • do iglaków (jodły, świerki, sosny i inne drzewa iglaste) 
 • do rododendronów
 • do róż

Ziemia 
do kwiatów
Opak. 20 l
(1 l = 0,35)

699
899

25% TANIEJ

799
1299

38% TANIEJ

1499
1999

25% TANIEJ

GARDENLINE
Uniwersalna ekologiczna 
ziemia doniczkowa
Opak. 40 l
(1 l = 0,37)
do sadzenia bylin, krzewów, owoców i drzew499

699

29% TANIEJ

GARDENLINE
Uniwersalna 
ziemia 
kwiatowa
Opak. 20 l
(1 l = 0,25)
do wszystkich roślin 
pokojowych, balkonowych 
i ogrodowych; z nawozem 
startowym

999
1499

33% TANIEJ

GARDENLINE
Nawóz
Opak. 2 kg
(1 kg = 5,00)
 • zapewnia długie i intensywne działanie
 • granulat wygodny do wysiewu
 • bezpieczny dla ludzi i zwierząt
 • do wyboru: do trawnika, do pomidorów 
i warzyw, do grządek podniesionych 
lub uniwersalny

1199
1999

25% TANIEJ

GARDENLINE
Uniwersalny nawóz 
naturalny
Opak. 4 kg
(1 kg = 3,00)
w 100% naturalne składniki; 
stymuluje aktywne życie gleby

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl26

NAWOŻENIE 
TO PODSTAWA 

Nawożenie roślin jest ważne, aby cieszyć się ich pięknymi 
kwiatami, zdrowymi liśćmi i oczekiwanym wzrostem. 
Mamy kilka propozycji, które pomogą cieszyć się bujną 
roślinnością w ogrodzie i na balkonie. 

W SUPER
CENIE



ABY TRAWNIK
WYGLĄDAŁ 
JESZCZE PIĘKNIEJ 

499
699

29% TANIEJ

GARDENLINE
Ziemia kokosowa
Opak. 600 g
(1 kg = 11,65)
do kwiatów doniczkowych, balkonowych 
i tarasowych; po dodaniu 3 l wody uzyskuje 
się ok. 10 l ziemi; zawiera substancje 
odżywcze i włókna kokosowe

1299
1999

35% TANIEJ

GARDENLINE
Trawa regeneracyjna
Opak. 1 kg
mieszanka nasion traw i nawozu; również do renowacji trawnika 

1599
1999

20% TANIEJ

GARDENLINE
Nawóz do trawy 
o długotrwałym 
działaniu
Opak. 3 kg
(1 kg = 5,33)
wystarcza na ok. 130 m2; 
zapewnia intensywnie zielony kolor 
i wytrzymały trawnik

1499
1999

25% TANIEJ

GARDENLINE
Odżywka 
do trawnika
Opak. 3 kg
(1 kg = 5,00)
nawóz azotowo-potasowy 
zawierający magnez i siarkę; 
przeznaczony do zniszczonych 
trawników; zapewnia szybki 
wzrost i soczystą zieleń trawy; 
wystarcza na ok. 100 m2

1199
1699

29% TANIEJ

GARDENLINE
Nawóz 
o długotrwałym 
działaniu
Opak. 1 kg
do roślin balkonowych, 
tarasowych i doniczkowych

DZIAŁA PRZEZ CAŁE LATO

DOSTĘPNA W STAŁEJ OFERCIE

GARDEN FEELINGS 
Ziemia 
uniwersalna
Opak. 20 l
(1 l = 0,20)
do uprawy ozdobnych roślin 
balkonowych, pokojowych 
i rabatowych, a także 
do uprawy wszystkich 
gatunków roślin warzywnych

399

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 27



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

PRZEZNACZONA 
NA OK. 100 KG 

PIASKU

WYSOKOŚĆ 
SIEDZISKA: 
OK. 17 CM

DOSTĘPNA OD 
25.06.2022

WYMIARY PO ZŁOŻENIU: OK. 126 × 121 × 118 CM

50 ZŁ TANIEJ

199,-249,-
PLAYLAND
Piaskownica z dachem
Zestaw

STOJAK: 
OK. 300 × 120 × 107 CM

MAKS. OBCIĄŻENIE: 100 KG W KOMPLECIE Z TORBĄ 
DO PRZECHOWYWANIA

HAMAK: OK. 200 × 100 CM

ADVENTURIDGE
Hamak ze stojakiem
Zestaw

SUPER CENA

199,-

DZIECI
W OGRODZIE

Zabawa na 100 procent! Czy są tu aktywne dzieci, które 
wybierają zabawę w ogrodzie zamiast gry na komputerze? 
To możliwe z zabawkami z naszego asortymentu. Mamy 
propozycje dla młodszych i dla starszych dzieci. 
Nasze gry i zabawki umilą czas spędzony z przyjaciółmi 
i rodzicami.

CRANE
Bramka do piłki nożnej 
ze 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

SUPER CENA

199,-

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.aldi.pl28

W SUPER
CENIE



OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
 lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

SUPER CENA

2399
PLAYLAND
Piaskownica z dachem
Zestaw

237 ELEMENTÓW

MOŻLIWOŚĆ 
ZŁOŻENIA 16 RÓŻNYCH 

KONSTRUKCJI

100 ZŁ TANIEJ

399,-499,-

QUADRO
Piramida 
wspinaczkowa 
dla dzieci
Zestaw
wspomaga 
rozwój zdolności 
ruchowych 
i intelektualnych 
dzieci w każdym 
wieku 

GARDENLINE
Narzędzia 
ogrodowe dla 
dzieci
Sztuka
różne rodzaje

REGULACJA WYSOKOŚCI 
W ZAKRESIE 
175–213 CM

DO UŻYTKU 
ZEWNĘTRZNEGO

DWA KÓŁKA UŁATWIAJĄCE 
PRZEMIESZCZANIE

50 ZŁ TANIEJ

149,-199,-
CRANE
Kosz do koszykówki 
ze stojakiem
Zestaw
z regulacją wysokości 
w zakresie 175–213 cm; 
wyposażony w kółka ułatwiające 
przemieszczanie

CRANE 
Tor przeszkód dla dzieci 
Zestaw 
do doskonalenia równowagi i umiejętności 
motorycznych; wymienne łączone filary i belki 
umożliwiają wiele różnych wariantów ćwiczenia 
równowagi; zestaw zawiera 8 kolorowych piankowych 
figurek-przeszkód; dla dzieci od 2. roku życia 

SUPER CENA

199,-

DZIECI
W OGRODZIE

DLA 
MIŁOŚNIKÓW 

SPORTU

ZABAWA W 
PODSKOKACH 

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu  (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Informacja dotyczy wskazanego terminu akcji i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Dostępność artykułów, wzorów i kolorów ograniczona. Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą nie być zgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. aldi.pl 29

W SUPER
CENIE



RELAKS 
WE WŁASNEJ 
OAZIE 
SPOKOJU? 
Z ALDI TO 
MOŻLIWE! 

SPRAWDŹ, JAK:
 • urządzić ogród, by każdy znalazł 
w nim miejsce dla siebie 

 • przygotować się do sezonu 
grillowego

 • zadbać o zieleń w twoim ogrodzie
 • urządzić miejsce zabawy dla dzieci. 

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 13 DO 26.06.2022
lub do wyczerpania zapasów. Artykuły dostępne w wybranych sklepach.

50 ZŁ TANIEJ

199,-249,-

PLAYLAND
Piaskownica 
z dachem
Zestaw

40 ZŁ TANIEJ

119,-159,-

FERREX
Podkaszarka 20 V
Sztuka
 • system tnący z dwoma ostrzami nylonowymi
 • teleskopowa regulacja wysokości w przedziale 
ok. 96–120 cm

 • regulacja kąta cięcia w 4 pozycjach
 • głowica silnika obracana do 180°

OGNIOTRWAŁEZDEJMOWANA 
RĄCZKA

BBQ
Patelnie na grilla
Zestaw 2 szt.
do wyboru:
 • patelnie okrągłe o średnicy 9 cm
 • patelnie o wymiarach 14 × 16,5 cm

100 ZŁ TANIEJ

399,-499,-

BELAVI
Leżanka aluminiowa
Sztuka
 • tkanina tekstylna odporna na warunki atmosferyczne
 • wymiary leżanki po rozłożeniu (dł. × szer. × wys.): 
ok. 172 × 77 × 40 cm

 • maksymalna długość po rozłożeniu oparcia: ok. 194 cm
 • oparcie pleców z regulacją
 • dwa rodzaje

36,-47,-

23% TANIEJ

 

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.

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl lub skorzystaj 
z formularza kontaktowego na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt. 
Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz 
wsparcia zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? 
Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118 lub połączenie 
z konsultantem: +48 32 35 70 300

W sklepach ALDI akceptujemy karty 
i kupony Sodexo.

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:



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

