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SUPER 
OD SOBOTY

4.06

SUPER CENA

349,-
AMBIANO
Kuchenka indukcyjna  
dwupalnikowa 3500 W
Sztuka

IDEALNY 
NA DZIEŃ 
DZIECKA

AMBIANO
Przelewowy 
ekspres do kawy 
1000 W
Sztuka

SUPER CENA

129,-

BELAVI
Leżanka 
aluminiowa
Sztuka

SUPER CENA

499,-

INTEX
Dmuchane jacuzzi SPA*
Zestaw
* artykuł dostępny w wybranych sklepach 
lub do wyczerpania zapasów

BELAVI
Parasol 
o średnicy
180 cm
Sztuka

SUPER CENA

69,-

SMOBY
Rowerek 
trójkołowy
Zestaw

SUPER CENA

299,-

SUPER CENA

2299,-

SUPER 
OD ŚRODY

1.06

Idealna na wakacyjny camping

Lato w ogrodzie



1599
GARDENLINE
Krzewy jagód
Sztuka
w doniczce o średnicy 19 cm, 
wysokość: ok. 40–50 cm, 
różne rodzaje

2499
GARDENLINE
Goździki Pink Kisses
Opak.
zestaw 6 sadzonek; wysokość: ok. 20 cm

3999
GARDENLINE
Hibiskus/Dipladenia
Sztuka
w doniczce o średnicy 21 cm; różne kolory

1299
GARDENLINE
Sadzonki 
owoców i warzyw
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm; 
różne rodzaje 

JUŻ OD CZWARTKU
2–4.06.2022

DO
OGRODU

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.aldi.pl2



699
UNA
Środek 
do czyszczenia 
pralki
Opak. 2 × 250 ml
(1 l = 13,98)

699
UNA
Odplamiacz 
w żelu/Mydło 
galasowe
Opak. 250 ml
(100 ml = 2,80)

1399
HOME CREATION
Stojak na babeczki*
Sztuka
kartonowy; 3-poziomowy; doskonały na babeczki, ciastka czy praliny; dwa rodzaje
* artykuł dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

699
STAPAR
Podpałka 
żelowa
Butelka 0,5 l
(1 l = 13,98)

SUPER
OD ŚRODY

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 100 kg; leżanka wykonana 
z przyjemnej w dotyku i wytrzymałej 
tkaniny (40% bawełna, 10% wiskoza, 
50% poliester); w komplecie torba 
do przechowywania i transportu

SUPER CENA

199,-

OGNIOTRWAŁE

ZDEJMOWANA 
RĄCZKA

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

*  artykuł dostępny w wybranych 
sklepach lub do wyczerpania zapasów

SUPER CENA

47,-

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. aldi.pl 3
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WSZYSTKIE ARTYKUŁY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PODŚWIETLANE 
PRZYCISKI 

FUNKCYJNE

STALOWE OSTRZA

6 POZIOMÓW 
ZRUMIENIENIA 

PIECZYWA

5 PRĘDKOŚCI 
+ FUNKCJA TURBO

SPIENIANIE 
I PODGRZANIE 

MLEKA

6 PRĘDKOŚCI
+ TURBO

SZKLANY 
DZBANEK 1,3 L

ROZMIAR 
FILTRA: 4

UCHYLNE RAMIĘ UŁATWIA 
WYMIANĘ AKCESORIÓW

WYMIENNE 
NASADKI

OBUDOWA Z APLIKACJAMI 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

SUPER CENA

8999
AMBIANO
Toster 1000 W
Sztuka
6 poziomów zrumienienia; z nasadką do opiekania 
bułek; wysuwana tacka na okruchy; różne rodzaje

SUPER CENA

99,-

AMBIANO
Blender z akcesoriami 400 W
Zestaw
5 stopni prędkości oraz funkcja turbo; ostrza ze stali nierdzewnej; 
nasadka do ubijania, pojemnik do rozdrabniania o pojemności 
ok. 500 ml oraz pojemnik z miarką o pojemności 600 ml; różne rodzaje

AMBIANO
Przelewowy 
ekspres do kawy 
1000 W
Sztuka
szklany dzbanek o pojemności 
ok. 1,3 l (10 filiżanek); funkcja 
podtrzymywania ciepła oraz 
blokada przed kapaniem; 
rozmiar filtra: 4; różne rodzaje

SUPER CENA

129,-

AMBIANO
Wielofunkcyjny 
robot kuchenny 
800 W
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; dwa rodzaje

SUPER CENA

249,-

SUPER CENA

99,-
AMBIANO
Spieniacz do mleka 500 W
Sztuka
4 stopnie spieniania mleka do wyboru; 
wkład do spieniania ze stali nierdzewnej; 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.aldi.pl4
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SUPER
OD ŚRODY



WSZYSTKIE ARTYKUŁY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

HOME CREATION
Sztućce
Zestaw
dla 12 osób; ze stali nierdzewnej; polerowane 
na wysoki połysk; przystosowane do mycia 
w zmywarce; dwa rodzaje

SUPER CENA

3499

DO 
WSZYSTKICH 

PŁYT 
GRZEWCZYCH, 

W TYM 
INDUKCYJNYCH 

HOME CREATION
Garnek z odlewu aluminium 
28 cm
Sztuka
wewnętrzna potrójna powłoka ILAG® Granitec HL; 
szklana pokrywka z silikonową krawędzią ochronną 
ze zintegrowanymi otworami do odcedzania; 
średnica: 28 cm

SUPER CENA

129,-

SUPER CENA

349,-

SUPER CENA

169,-

BBQ
Kamień do pieczenia pizzy
Sztuka
do pieczenia w piekarniku i na grillu; do wyboru:
 • prostokątny, wymiary: ok. 38 × 30 cm
 • okrągły, średnica: ok. 38 cm

SUPER CENA

9999
HOME CREATION
Maszynka 
i suszarka do makaronu
Zestaw
maszynka ze stali nierdzewnej z regulacją grubości makaronu; 
suszarka z tworzywa sztucznego, składana

DOMOWY 
MAKARON

FILTR Z WĘGLEM 
AKTYWNYM WIĄŻE 

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

LAMPKA 
KONTROLNA 

TRYBU PRACY

ZABEZPIECZENIE 
PRZED 

PRZEGRZANIEM

ANTYPOŚLIZGOWE 
NÓŻKI ZAPEWNIAJĄ 

STABILNOŚĆ

WYMIARY 
(DŁ. × WYS. × SZER.): 
OK. 27 × 26,5 × 38 CM

SUPER CENA

179,-
AMBIANO
Frytkownica 1800 W
Sztuka
płynna regulacja temperatury w zakresie 
130–190°C; pojemność: ok. 3 l; timer 
30 minut; wyjmowany zbiornik oleju 
z powłoką zapobiegającą przywieraniu; 
pokrywka z okienkiem podglądowym

AMBIANO
Kuchenka indukcyjna 
dwupalnikowa 3500 W
Sztuka
średnica pól grzewczych: 20 cm; regulacja 
temperatury w zakresie 60–240°C; panel dotykowy; 
timer do 180 minut; ochrona przed przegrzaniem

IDEALNA NA KEMPING 
LUB DO MAŁYCH KUCHNI

OSOBNA REGULACJA TEMPERATURY 
DLA KAŻDEGO Z PÓL GRZEWCZYCH

WYMIARY (DŁ. × WYS. × SZER.): 
60,3 × 36,2 × 6,5 CM

DŁUGOŚĆ PRZEWODU 
ZASILAJĄCEGO: OK. 150 CM

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. aldi.pl 5
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WYMIARY: 
68 × 52 × 52 CM

 STALOWA 
RAMA

RĄCZKA DO 
PROWADZENIA

BLOKADA 
SKRĘTU 

KIEROWNICY

BAGAŻNIK

REGULOWANA 
WYSOKOŚĆ 
SIODEŁKA

SUPER
OD ŚRODY

INTEX
Plac zabaw krokodyl
Zestaw
wymiary: 201 × 170 × 84 cm; możliwość 
podłączenia do węża ogrodowego; w zestawie: 
fontanna wodna, daszek w kształcie grzybka, 
dmuchana zjeżdżalnia oraz akcesoria: kaczuszka, 
wiaderko i zestaw naprawczy

SMOBY
Rowerek trójkołowy
Zestaw

SUPER CENA

299,-

SUPER CENA

159,-

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.aldi.pl6
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5499
Naczynia 
jednorazowe 
na przyjęcia dla 
dzieci
Zestaw
w zestawie: 8 talerzyków 
o średnicy 23 cm, 8 kubeczków, 
20 serwetek oraz papierowy 
obrus o wymiarach 120 × 180 cm; 
z bohaterami ulubionych bajek

T-shirt dziewczęcy/
chłopięcy z licencją
Sztuka
100% bawełna; z postaciami 
z bajek; różne rodzaje
Rozmiary: 98/104–122/128
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze599

Zestaw zaproszeń 
z licencją
Zestaw
10 zaproszeń w 1 pakiecie; 
dostępne licencje: Marvel 
Avengers, Disney Frozen, Disney 
Princess, Marvel Spiderman

1999
POCOPIANO
Szorty 
dziewczęce
Para
100% wiskoza (Lenzing™ 
EcoVero™) lub 100% lyocell 
(Tencel™); dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO
Skarpetki dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 4 pary
77% bawełna BIO, 
21% poliamid, 2% elastan (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  20.0.38997 HOHENSTEIN HTTI

4-PAK

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 4-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 4-paku.

11,96
ZA 4-PAK

1 PARA
299*

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

5999
INTEX
Mata ochronna pod basen
Zestaw
 • zapewnia ochronę oraz miękkie podłoże wokół 
i pod basenem

 • wykonana z wytrzymałej pianki polietylenowej
 • zawiera 8 kawałków w kształcie „puzzli”; każdy 
1,9 m2

BIO 
bawełnę

Wybierz 

SUPER CENA

999
Z NADRUKIEM 

PO OBU STRONACH

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. aldi.pl 7
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WSZYSTKIE ARTYKUŁY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OBCIĄŻENIE 
MAKSYMALNE: 

150 KG

PRODUKCJA 
EUROPEJSKA

PRODUKCJA 
EUROPEJSKA

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

KUP DO KOMPLETU

KU
P DO KOMPLETU

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

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 powierzchni do leżenia

 • oparcie pleców z regulacją
 • dwa rodzaje

SUPER CENA

499,-

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

SUPER CENA

5999
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 rodzaje

SUPER CENA

6999

BELAVI
Poduszka 
na leżak aluminiowy
Sztuka
z regulowanym pasem podtrzymującym 
w obrębie pleców; wymiary: 
ok. 197 × 55 × 5,5 cm

SUPER CENA

8999

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

SUPER CENA

5999

SUPER CENA

289,-

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

DO
OGRODU

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.aldi.pl8
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WSZYSTKIE ARTYKUŁY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PRODUKCJA 
EUROPEJSKA

 M1YLMR9S1 HOHENSTEIN HTTI

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

 • położeniowy mechanizm przestawiania czaszy 
parasola do pozycji przechylonej

 • z możliwością dostosowania wysokości
 • różne rodzaje

SUPER CENA

69,-

BELAVI
Skrzynia 
ogrodowa 
na kółkach 
Sztuka
 • wymiary zewnętrzne: ok. 119 × 52 × 58 cm
 • pojemność: ok. 300 l
 • maksymalne obciążenie pokrywy: 30 kg
 • powierzchnia drewnopodobna

SUPER CENA

139,-

SUPER CENA

199,-

SUPER CENA

199,-

BELAVI
Stół ogrodowy składany
Sztuka
 • blat pokryty melaminą, odporny na czynniki atmosferyczne
 • stalowa rama powlekana proszkowo
 • wymiary (dł. × szer. × wys.): 110 × 70 × 71 cm

SUPER CENA

219,-

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

SUPER CENA

199,-

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

SUPER CENA

3999

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

SUPER CENA

399,-

BELAVI
Stół ogrodowy 
składany Boulevard
Zestaw
 • wymiary (dł. × szer. × wys.): 132 × 90 × 71 cm
 • blat pokryty melaminą, odporny na czynniki 
atmosferyczne

 • możliwość złożenia 
 • jedna noga z regulacją poziomu

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. aldi.pl 9

OD SOBOTY 4.06

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

• maksymalne obciążenie: 110 kg
• dwa rodzaje



WSZYSTKIE ARTYKUŁY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

3 PALNIKI GAZOWE

PRAKTYCZNE PÓŁKI 
PO BOKACHWYMIARY PO ZMONTOWANIU: 

OK. 102 × 46,5 × 96,5 CM 2 KÓŁKA DO ŁATWEGO 
PRZEMIESZCZANIA

MASTER GRILL PARTY
Grill kulisty
Zestaw

ŚREDNICA: 42 CM

MISA I POKRYWA – 
STALOWA, 

EMALIOWANA

RUSZT – STAL 
CHROMOWANA

WYPOSAŻENIE: 
KÓŁKA, DOLNA 

PÓŁKA, SYSTEM 
REGULACJI DOSTĘPU 

POWIETRZA

WYSOKOŚĆ: 72 CM ENDERS
Grill gazowy
Zestaw
ruszt ze stali do utrzymywania ciepła; utrzymująca 
kształt polakierowana pokrywa ze stali nierdzewnej 
do gotowania; z termometrem; zapalnik 
piezoelektryczny bez baterii w przycisku obsługi 
umożliwia bezpieczne zapalenie; rodzaj gazu: 
propan (G31)/butan (G30)

SUPER CENA

799,-

SUPER CENA

119,-

SUPER CENA

444,-
FERREX
Elektryczna 
kosiarka 
do trawy 
1800 W
Sztuka
230 V, ~50 Hz; szerokość robocza koszenia: 
ok. 44 cm; 7-stopniowa regulacja wysokości 
koszenia; pojemność kosza na trawę: ok. 60 l; 
wskaźnik napełnienia kosza

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

7999

NAPOWIETRZANIE 
WODY

NAWILŻANIE 
POWIETRZA

DO
OGRODU

SUPER CENA

149,-
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: do 3 m
• funkcja wodospadu, potoku lub wodotrysku 

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.aldi.pl10
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WSZYSTKIE ARTYKUŁY DOSTĘPNE W WYBRANYCH SKLEPACH LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

LIVING ART
Moskitiera do okien 
130 × 220 cm
Zestaw
 • wytrzymały materiał odporny 
na warunki atmosferyczne

 • zestaw aluminiowy do prostego 
samodzielnego montażu

 • tkanina Filatec-Hightec – prawie 
niewidoczna 

 • stabilne profile aluminiowe
 • uniwersalne mocowanie sprężynowe 
(od 8 do 30 mm) 

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

SUPER CENA

7999

LIVING ART
Moskitiera 
na okno dachowe/
Roleta na okno
Zestaw 
moskitiera na okno dachowe 
110 × 160 cm 
 • możliwość indywidualnego skrócenia
 • brak widocznych krawędzi cięcia

roleta na okno 130 × 160 cm
 • montaż śrubowy we framudze
 • możliwość montażu również przed 
roletą

 • minimalna szerokość: 67 cm

SUPER CENA

129,-

SUPER CENA

199,-

SUPER CENA

349,-

SUPER CENA

199,-
FERREX
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
Zestaw
 • akumulator litowo-jonowy o pojemności 2500 mAh
 • przekładnia dwubiegowa 0–450/0–1600 obr./min
 • silnik Mabuchi
 • regulowany moment obrotowy
 • 17-częściowy zestaw bitów i wierteł
 • w praktycznej walizce narzędziowej 

SUPER CENA

4999
WORKZONE
Kątomierz/
Poziomica
Sztuka
różne rodzaje

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

CZYŚCI 
I DEZYNFEKUJE 
GORĄCĄ PARĄ

ZASIĘG PRACY: 
6 M

CIŚNIENIE 
PARY: 4 BARY

PRAKTYCZNY 
SCHOWEK NA ELEMENTY 

WYPOSAŻENIA

POJEMNOŚĆ: 1,5 L – 
WYSTARCZA NA 45 

MINUT PRACY

QUIGG
Parownica 1500 W
Sztuka
czyści, dezynfekuje i odświeża 
powierzchnie; zasięg pracy: ok. 6 m; 
bogate wyposażenie: dysza podłogowa, 
ściereczka, dysza do szyb 2 w 1, 
2 okrągłe szczotki, 2 rury przedłużające, 
nasadka do regulacji strumienia pary, 
miarka, lejek

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. aldi.pl 11
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CHCESZ

być na bieżąco  

z promocjami

oszczędzać więcej

kupować sprytniej

cieszyć się jakością

CZY



NIE PRZEGAP OKAZJI 

SUBSKRYBUJ
NEWSLETTER 

ALDI!

być na bieżąco  

z promocjami

oszczędzać więcej

kupować sprytniej

cieszyć się jakością

KLIKNIJ  
I ZAPISZ SIĘ



WYTWARZACZ 
BĄBELKÓW O MOCY 

800 W

POJEMNOŚĆ: 795 L DLA 4 OSÓB

PODGRZEWACZ DO 
WODY O MOCY 2200 WRELAKS

w bąbelkach

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

SUPER CENA

2299,-

* artykuł dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!

22/2022

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:

OD SOBOTY 4.06



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



