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ALDI MA TO COŚ
OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY
1–6.08
COŚ SUPER OD ŚRODY 3.08
SUPER CENA

3999
POJEMNOŚĆ: 40 L

LIVE IN STYLE

str. 6

3999

Torba sportowa
z kieszenią
na mokre rzeczy
Sztuka

CRANE

PRZEGRODY ZAMYKANE NA ZAMEK

WYMIARY: 50 × 29 × 28 CM

str.7

SUPER CENA

Piłka
gimnastyczna
Zestaw

BOCZNA KIESZEŃ Z SIATKI

PIŁKA
O ŚREDNICY
65, 78 LUB 85 CM

COŚ SUPER OD SOBOTY 6.08
str. 10

str. 10

24

99

49

99

40°C

TEMPERATURA
PRANIA

SUPER CENA

34

99

LIVING ART

Makrama
Sztuka

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

LIVING ART

Wazon ceramiczny Twarz
Sztuka
HOME CREATION

str. 10

Poduszka
w stylu boho
Sztuka
40 cm
10.0.77282 HOHENSTEIN HTTI

39

99

OD 3.08

HOME CREATION

Talerze głębokie*
Zestaw 2 szt.
z porcelany; wymiary (średn. × wys.):
ok. 21,5 × 10 cm

SUPER
OD ŚRODY

4499

MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE

HOME CREATION

Chlebak/
Pojemniki
na żywność
Sztuka/
Zestaw 2 szt.

SUPER CENA

16

99

metalowe; do wyboru:
• chlebak; dwa kolory
• zestaw 2 pojemników
na żywność o pojemności
1,5 i 2 l; dwa kolory

HOME CREATION

Akcesoria
cukiernicze
Sztuka/Zestaw
MOŻNA UŻYWAĆ
W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ
I ZAMRAŻARCE

SUPER CENA

39

99

do wyboru:
• osłona na tort
• kratka do studzenia ciast
• zestaw rękawów
cukierniczych
• szpatuła cukiernicza

999

HOME CREATION

Klipsy ze stali nierdzewnej*
Zestaw
do zamykania opakowań, chronią żywność przed
wyschnięciem i wilgocią; różne rodzaje

HOME CREATION

Pojemniki do przechowywania żywności
Zestaw
silikonowe; składane; pokrywa z zatrzaskami
i wylotem pary; różne rodzaje

2

aldi.pl

* produkt dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

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.

ZORGANIZUJ
Z ALDI SWOJĄ
WYMARZONĄ
KUCHNIĘ

OD ŚRODY 3.08

129,-

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

DO WSZYSTKICH PŁYT GRZEWCZYCH,
W TYM INDUKCYJNYCH

3499
HOME CREATION

Pokrywka uniwersalna*
Sztuka
żaroodporna do temperatury 180°C; szkło
hartowane z otworem odprowadzającym parę;
do patelni o średnicy od 24 do 28 cm

9999

1999

HOME CREATION

Maszynka i suszarka
do makaronu*
Zestaw

HOME CREATION

Silikonowe woreczki
do przechowywania
produktów spożywczych*
Zestaw

maszynka ze stali nierdzewnej
z regulacją grubości makaronu;
suszarka z tworzywa sztucznego,
składana

wielokrotnego użytku; do zimnych i ciepłych produktów
spożywczych; zamykane na suwak; różne rodzaje

DOMOWY MAKARON

1999
HOME CREATION

Akcesoria kuchenne*
Sztuka
ze stali nierdzewnej; do wyboru:
• ociekacz na sztućce
• serwetnik
• stołowy pojemnik na odpadki
• stojak na ręcznik papierowy

* produkt dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

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

OD 3.08

1799

EXPERTIZ

SUPER
OD ŚRODY

Pudełko/
Segregator
stojący*
Sztuka/
Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• pudełko A4 (2 szt.); wymiary: 32 × 23 × 12 cm
• pudełko (2 szt.); wymiary: 26 × 21 × 17 cm
• pudełko (1 szt.); wymiary: 36 × 28 × 17 cm
• segregator (2 szt.); wymiary: 25,4 × 8 × 31,2 cm

7999
NOVITESSE

Pościel z fotonadrukiem*
Komplet
100% bawełna; poszwa na kołdrę
140 × 200 cm oraz poszewka na poduszkę
70 × 80 cm; różne rodzaje

11-47891 SHIRLEY

60°C

TEMPERATURA
PRANIA

POSZWA
NA KOŁDRĘ
140 × 200 CM

PRAKTYCZNY WÓZEK NA KÓŁKACH
Z 2 BLOKOWANYMI KÓŁKAMI
MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

POSZEWKA
NA PODUSZKĘ
70 × 80 CM

POSZWA
NA KOŁDRĘ
160 × 200 CM

2 POSZEWKI
NA PODUSZKĘ
70 × 80 CM

5999 6999

NOVITESSE

Pościel z bawełny renforcé*
Komplet
100% bawełna; z powłoką Sanfor gwarantującą
zachowanie rozmiaru po praniu; z dopasowanym
kolorystycznie zamkiem błyskawicznym
4

aldi.pl

M1KN920M8 HOHENSTEIN HTTI

SUPER CENA

139,-

HOME CREATION

Wielofunkcyjny wózek kuchenny
Sztuka
metalowy, powlekany proszkowo, z bocznym schowkiem i dwiema półkami
do odkładania; wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 52 × 30 × 61 cm

* produkt dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

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.

5499

OD ŚRODY 3.08

Zestaw
na przyjęcia
z licencją*
Zestaw

w zestawie:
• 8 talerzyków papierowych
• 8 kubków papierowych
• obrus papierowy 120 × 180 cm
• 20 serwetek papierowych

5,99 ZŁ ZA 1 SZT.

11

98

ZA 2-PAK

Produkt dostępny tylko
w 2-paku.

Zapalarka
gazowa*
Zestaw
2 szt.

2-PAK

do wielokrotnego
napełniania

POJEMNOŚĆ: 43 L
11-53572 Shirley

WYMIARY: 46 × 39 × 97 CM
MAKS. OBCIĄŻENIE: 15 KG
WEWNĘTRZNA PRZEGRODA
TERMICZNA

139,-

Torba na zakupy
na kółkach*
Sztuka
różne rodzaje

ACTIVE TOUCH

Bermudy męskie robocze
Para
98% bawełna, 2% elastan;
dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

SUPER CENA

49

99

* produkt dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

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

OD 3.08

SUPER CENA

39

99

LIVE IN STYLE

Torba sportowa
z kieszenią
na mokre rzeczy
Sztuka
różne rodzaje

SUPER
OD ŚRODY
POJEMNOŚĆ: 40 L

MARKI

DOSTĘPNE
TYLKO W ALDI!

WYMIARY: 50 × 29 × 28 CM
BOCZNA KIESZEŃ Z SIATKI
PRZEGRODY ZAMYKANE NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY

3,99 ZŁ
ZA 1 PARĘ

798

ZA 2-PAK

Produkt dostępny tylko
w 2-paku.

Marka CRANE® oferuje produkty i akcesoria
sportowe, takie jak: rakiety do badmintona,
różnego rodzaju piłki, bramki piłkarskie,
okulary pływackie, maski do snorkelingu,
maty do ćwiczeń, taśmy rozciągające, hantle
itd. Produkty tej marki charakteryzują się
najwyższą jakością oraz funkcjonalnością,
a bezpieczeństwo ich użytkowania
gwarantują certyfikaty.

ACTIVE TOUCH

Skarpety sportowe
damskie/męskie
Opak. 2 pary
71% bawełna, 27% poliamid,
2% elastan (Lycra®);
różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

2-PAK

17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI

SUPER CENA

9999
CRANE

Hantle
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• hantle 5 kg (2 szt.)
• hantle 10 kg (zawierają:
2 × obciążenie 2 kg;
4 × obciążenie 1 kg;
2 zaciski sprężynowe
oraz chromowaną sztangę)
6

aldi.pl

24

99

CRANE

Korektor postawy
Sztuka
wyrabia nawyk utrzymywania
prawidłowej postawy ciała;
do użycia na co dzień, w miejscu
pracy lub podczas uprawiania
sportu; do noszenia pod
i na ubranie; regulowane pasy;
do wyboru: biały lub czarny

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 3.08

AKTYWNIE
Z ALDI

PIŁKA
O ŚREDNICY
65, 78 LUB 85 CM

SUPER CENA

39

99

CRANE

Piłka gimnastyczna
Zestaw
w zestawie z zamienną zatyczką, rurką
odpowietrzającą i adapterem do pompki

SUPER CENA

19

99

CRANE

Akcesoria
do rozciągania
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• 5 kolorowych taśm
• guma
• cross ekspander

5 WYŚWIETLANYCH
FUNKCJI: CZAS
TRENINGU, LICZBA
OBROTÓW, ILOŚĆ
OBROTÓW NA MIN.,
ZUŻYCIE KALORII
WYMIARY:
48 × 35,5 × 27 CM
SOLIDNA STALOWA
RAMA
CHROMOWANY
UCHWYT

CRANE

REGULACJA POZIOMU
INTENSYWNOŚCI

SUPER CENA

99

99

Trenażer
do rąk i nóg
Zestaw
urządzenie umożliwia
trening przy stole, biurku
lub wygodnie na kanapie;
składana konstrukcja –
zajmuje mało miejsca
podczas przechowywania;
wyświetlacz zapewnia
dostęp do danych
treningowych użytkownika

Z REGULACJĄ
WILGOTNOŚCI

3999
ACTIVE TOUCH

Spodnie
do biegania
damskie/męskie
Para
80% poliester, 20% elastan;
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

POMIAR DYSTANSU
I SPALANIA KALORII

ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ

ELEMENTY
ODBLASKOWE

98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

4499

WYŚWIETLACZ
DATY
KROKOMIERZ

KRONTALER

Zegarek sportowy
Sztuka
z silikonowym paskiem i z cyfrowym wyświetlaczem; stoper, funkcja wyświetlania
międzyczasów; 7-dniowa pamięć danych; wodoodporny do 10 barów;
bateria w komplecie; 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.pl

7

OD 3.08

60°C

TEMPERATURA
PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

100% BAWEŁNA

SUPER
OD ŚRODY

SUPER CENA

Z DREWNIANĄ
POKRYWĄ

HOME CREATION

39

99

Akcesoria łazienkowe
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• szczotka do WC ze stojakiem
• kosz na śmieci
• koszyki rattanowe

34

99

HOME CREATION

Luksusowe ręczniki
z bawełny
Sztuka/Zestaw 2 szt.
100% bawełna; wymiary: 70 × 140 cm
(1 szt.) lub 50 × 100 cm (2 szt.);
różne rodzaje

A17-1279 HOHENSTEIN HTTI

DŁUGOŚĆ RAMIENIA: OK. 50 CM
CIĘŻKI COKÓŁ ZAPEWNIA
STABILNOŚĆ

9999

HOME CREATION

HOME CREATION

Półka łazienkowa
Sztuka
prosty design; z 3 wieszakami i uchwytem na ręcznik;
wymiary: ok. 40 × 28 × 42 cm; dwa rodzaje

8

aldi.pl

6999
Stojak na ręczniki
Sztuka
lakierowany; dwa ramiona do wieszania
ręczników; wymiary: ok. 55 × 86,5 × 20 cm;
dwa 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.

OD ŚRODY 3.08
WIĘCEJ PRODUKTÓW
Z ASORTYMENTU
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW
PRZEMYSŁOWYCH
ZNAJDZIESZ
NA STRONIE
WWW.ALDI.PL,
SKANUJĄC KOD QR

URZĄDŹ SWOJĄ
WYMARZONĄ
ŁAZIENKĘ
CLICK SYSTEM: JEDEN DRĄŻEK + WYMIENNE KOŃCÓWKI

PODŁĄCZENIE WĘŻA
PRYSZNICOWEGO 1/2"
(Ø OK. 1,9 CM)

2299
HOME CREATION

Słuchawka prysznicowa
Wellness
Sztuka
chromowana; z 3 rodzajami strumienia
wody; dysze zapobiegające osadzaniu się
kamienia; różne rodzaje

STANDARDOWE
PRZYŁĄCZE 1/2"
(Ø OK. 1,9 CM)

1499
HOME CREATION

Wąż prysznicowy
Sztuka
długość: ok. 2 m; wykonany z tworzywa
sztucznego; różne rodzaje
* produkt dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

3999
LEIFHEIT

Akcesoria do sprzątania*
Sztuka
różne akcesoria do sprzątania z systemem Click:
jeden drążek i wymienne końcówki; do wyboru:
• drążek teleskopowy o długości 110–190 cm
• myjka do szyb z mikrofibry
• szczotka do zamiatania z gumowym włosiem
• szczotka narożna do kurzu
• ściągaczka do podłogi
• ściągaczka do szyb

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 6.08
2-PAK

30°C

TEMPERATURA
PRANIA

SUPER
OD SOBOTY

2 WARIANTY
UPIĘCIA

39,99 ZŁ ZA 1 SZT.

NADAJ SWOJEMU WN
ĘTRZU
WYJĄTKOWY STYL

BOHO 79

98

ZA 2-PAK

Produkt dostępny tylko w 2-paku.

HOME CREATION

TEMPERATURA
PRANIA

Zasłony
w stylu boho
Zestaw 2 szt.

1.

100% poliester, wymiary: ok. 135 × 254 cm;
możliwe dwa warianty upięcia:
• z tunelem
• z taśmą firanową
różne rodzaje

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

2.

4999

10.0.77282 HOHENSTEIN

poszewka: 100% bawełna, wypełnienie: 100% poliester;
wymiary: 40 × 40 cm; z dekoracyjnymi chwostami; różne rodzaje

SUPER CENA

3499
LIVING ART

Makrama
Sztuka
dekoracja ścienna w stylu boho;
do wyboru:
• makrama
• makrama z torbą –
obciążenie maks.: 2,5 kg
• kwietnik – do doniczek o średn. 10 cm,
obciążenie maks.: 2,5 kg
• łapacz snów

SUPER CENA

79

2.

99

40 cm

Poduszka w stylu boho
Sztuka

aldi.pl

HTTI

1.

HOME CREATION

10

D09 - 1033 HOHENSTEIN HTTI

40 cm

130 cm

40°C

HOME CREATION

Koc w stylu boho
Sztuka
100% bawełna; wymiary:
130 × 160 cm; różne rodzaje

160 cm

2499
LIVING ART

Wazon ceramiczny Twarz
Sztuka
nowoczesny i designerski wazon, który
doskonale wyeksponuje kwiaty, jednocześnie
będąc oryginalną ozdobą; wymiary:
ok. 11 × 15 cm, 10 × 20 cm; 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.

OD SOBOTY 6.08

2399
1699

799
OPTI HOME

Rękawiczki jednorazowe
Opak. 100 szt.
(1 szt. = 0,24)
bezpudrowe, uniwersalne
Rozmiary: S–L

HOME CREATION

Stoper/Zestaw klinów
do drzwi
ze stali nierdzewnej
Sztuka/Zestaw 2 szt.
bez konieczności mocowania do podłogi;
różne rodzaje

RÓWNIEŻ DO DRZWI
BALKONOWYCH
I TARASOWYCH

PUTZMEISTER

Ściereczki domowe/
uniwersalne
Opak. 5 szt.
(1 szt. = 1,60)
różne rodzaje

999

TANDIL

Impregnat
do prania
Opak. 250 ml
(100 ml = 4,00)

ANTYPOŚLIZGOWY
DO WSZYSTKICH
RODZAJÓW
POWIERZCHNI
PODŁOGOWYCH

899

HOME CREATION

Szczotki do czyszczenia/
Zestaw do zamiatania
Zestaw
do wyboru:
• zestaw do zamiatania
• szczotki do czyszczenia (3 szt.)
• szczoteczki do rąk (3 szt.)
KORPUS WYKONANY
• szczotki do WC (2 szt.)
Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH
• szczotka do mycia butelek i myjka
Z RECYKLINGU
do termosów
ŁYŻKI DO BUTÓW O DŁUGOŚCI 36,5 CM ORAZ 22 CM
PRAWIDŁA DO BUTÓW DOSTĘPNE
W ROZMIARACH OD 36/37 DO 44/45

29

99

HOME CREATION

Wycieraczka
Sztuka
szczeliny odprowadzające umożliwiają
odpływ wody; z antypoślizgowym
spodem; wymiary: 40 × 70 cm;
różne rodzaje

1699

HOME CREATION

Prawidła sprężynowe/
Łyżka do butów
Zestaw
z drewna cedrowego pozyskanego z upraw certyfikowanych;
do wyboru: para prawideł sprężynowych lub zestaw dwóch łyżek do butów

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

OD 6.08

1999
FERREX

SUPER
OD SOBOTY

MARKI

DOSTĘPNE
TYLKO W ALDI!

Diamentowe tarcze tnące
Zestaw

ŚREDNICA
do wszystkich popularnych szlifierek kątowych; do wyboru:
TARCZY:
125 MM
• 4-częściowy zestaw tarcz diamentowych
• 4-częściowy zestaw listkowych tarcz szlifierskich
• 11-częściowy zestaw tarcz do cięcia i szlifowania zgrubnego metalu i kamienia
• 11-częściowy zestaw tarcz ekstra wąskich do cięcia cienkościennych blach,
profili i rur z metalu

1299
PATTEX

Klej uniwersalny
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• super klej
• klej kontaktowy
• klej uniwersalny Total Repair

SUPER CENA

599
Wiercenie, majsterkowanie,
koszenie trawnika lub czyszczenie
tarasu – bez względu na zadanie,
FERREX ułatwi realizację.
FERREX to sprzęty, których jakość
zawsze idzie w parze z ceną,
oferując przy tym niezbędną moc,
umożliwiającą sprostanie każdemu
wyzwaniu z zachowaniem należytego
bezpieczeństwa i satysfakcji
z jakości wykonanej pracy
i efektu końcowego. By zapewnić
pełne wykorzystanie potencjału
narzędzi, FERREX oferuje również
kompleksową gamę dopasowanych
akcesoriów. To sprawia, że FERREX
to idealny wybór dla każdego, kto
chce zaufać trwałym narzędziom,
które skutecznie spełnią swoją
funkcję.

12

aldi.pl

ŚREDNICA
OTWORU:
22,23 MM

DO ZASTOSOWANIA
W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM, PRZY
SAMOCHODZIE,
PRACACH
HOBBYSTYCZNYCH
I RZEMIEŚLNICZYCH

WORKZONE

Olej silikonowy w sprayu
Opak. 200 ml

(100 ml = 3,00)
uniwersalny smar beztłuszczowy, bezbarwny i bezwonny;
skutecznie chroni i pielęgnuje wszelkie przesuwne
elementy z drewna, metalu i tworzywa sztucznego

119,WORKZONE

Drabina
składana
2-stopniowa
Sztuka
wytrzymała stalowa
konstrukcja; szerokie
antypoślizgowe stopnie
zapewniają idealną stabilność
i bezpieczeństwo
MAKS. OBCIĄŻENIE:
150 KG
DUŻE STOPNIE
Z PROFILEM
ANTYPOŚLIZGOWYM

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 6.08
WIĘCEJ PRODUKTÓW
Z ASORTYMENTU
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW
PRZEMYSŁOWYCH
ZNAJDZIESZ
NA STRONIE
WWW.ALDI.PL,
SKANUJĄC KOD QR

SUPER CENA

129,-

FERREX

Szlifierka kątowa
Zestaw
o mocy 1200 W; ergonomiczny uchwyt boczny, elektroniczna
regulacja prędkości obrotów, blokada włącznika oraz
wielofunkcyjna osłona ostrza

ŚREDNICA
TARCZY: 125 MM

GWINT WRZECIONA:
M14

REGULOWANA
PRĘDKOŚĆ
OBROTÓW:
3000–12000
OBR./MIN.

3-POZYCYJNY
UCHWYT BOCZNY
AŻ 1200 W

SUPER CENA

3999
WORKZONE

Przyrządy
pomiarowe
Sztuka/Zestaw

do wyboru:
• 3-częściowy zestaw kątowników
stolarskich
• uniwersalna prowadnica kątowa do pił
• wielofunkcyjna poziomica z systemem
mierniczym o długości 1000 mm

•
•
•
•
•
•
•

BOGATY ZESTAW BITÓW Z KLUCZEM
GRZECHOTKĄ, W ZESTAWIE:
99 BITÓW
25 MM 1 × ADAPTER
25 MM 1 × ADAPTER
50 MM 1 × MAGNETYCZNY UCHWYT
DO BITÓW
60 MM 1 × BIT DO HACZYKÓW
1 × WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ, 6,35 MM (1/4")
1 × ZŁĄCZKA, 6,35 MM (1/4")

SUPER CENA

39

99

8-PAK

WORKZONE

Zestaw bitów
z grzechotką
Zestaw
105 części
zestaw wysokiej jakości
bitów i nasadek z uchwytem
grzechotkowym

1999

AUTO XS

Linki elastyczne
Opak. 8 szt.

• gumy/linki do mocowania np. bagażu
• elastyczne i wytrzymałe, umożliwiające
pewne mocowanie przedmiotów
• stabilne haczyki metalowe
• maksymalna siła rozciągająca: 100 N
• 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.pl

13

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

