
®®

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

WALKX
Sandały 
damskie
Para

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI

2999
HOME CREATION
Pleciony kosz 
do przechowywania
Sztuka 

SUPER CENA

3999 UP2FASHION
Sukienka damska 
z wiskozy
Sztuka

SUPER CENA

8999

NOVITESSE
Kołdra 
puchowa letnia
Sztuka

SUPER CENA

5999

SUPER CENA OD

159,-   SXX 22732TESTEX

CZAS PRACY:
DO 30 MIN

2 NAKŁADKI 
Z MIKROFIBRY

WSKAŹNIK 
LED POZIOMU 

BATERII

PODWÓJNY 
ZBIORNIK: 
NA CZYSTĄ 
I BRUDNĄ 

WODĘ

QUIGG
Akumulatorowa 
myjka do okien 
Zestaw

COŚ  
modnego

i wygodnego

ALDI MA TO COŚ  
OD PONIEDZIAŁKU  
DO SOBOTY  
27.06–2.07

str. 9

COŚ SUPER OD ŚRODY 29.06

COŚ SUPER OD SOBOTY 2.07

str. 6

str. 6

str. 11 str. 10



TYLKO W TĘ SOBOTĘ

DO
OGRODU

CZW.–SOB. 30.06–2.07

SUPER CENA

2299
GARDENLINE
Rośliny zielone
Sztuka 
w doniczce o średnicy 17 cm

SUPER CENA

799
GARDENLINE
Byliny i kwiaty letnie
Sztuka
w doniczce o średnicy 13 cm 

33% TANIEJ

119
1,79

CISOWIANKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)
niegazowana, 
średniozmineralizowana

20% TANIEJ

639
7,99

WESOŁY KURNIK
Jaja 
ściółkowe L
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,64)

20% TANIEJ

1199
14,99

LIPTON
Yellow Label
Opak. 92 × 2 g
(1 szt. = 0,13)
herbata czarna

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



SUPER
OD ŚRODY

OD 29.06

SUPER CENA

2499
AMBIANO
Cyfrowa waga kuchenna
Sztuka
z wyświetlaczem LCD; z funkcją tary; z automatycznym wyłącznikiem; 
różne rodzaje

ELEMENTY ZE STALI 
SZLACHETNEJ

ŁATWE 
W CZYSZCZENIU

Z AKCESORIAMI 
W ZESTAWIE

SUPER CENA

9999
AMBIANO
Urządzenie do domowych słodkości
Zestaw
do wyboru:
 • do fontanny czekoladowej; moc: 70 W
 • do popcornu; moc: 900 W
 • do waty cukrowej; moc: 400 W

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



SUPER
OD ŚRODY

OD 29.06

7991799
EXPERTIZ
Pudełko/Segregator stojący
Sztuka/Zestaw 2 szt.
(1 szt. = 17,99/9,00)
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

SUPER CENA

129,-
LEXIBOOK
Laptop edukacyjny dla dzieci
Sztuka
zabawka edukacyjna, dzięki której dziecko może uczyć się i odkrywać świat 
w językach niemieckim i angielskim; 124 zadania (62 w każdym języku); 
ćwiczenia podzielone na 5 modułów tematycznych, w tym: nauka słówek, 
matematyka, muzyka, gry logiczne; zadania o zróżnicowanym stopniu 
trudności; do wyboru z licencją Paw Patrol lub Frozen II

1499

Książeczka 
edukacyjna 
ze ścieralnymi 
stronami
Sztuka
dwa rodzaje

LIVING ART
Świeca 
walcowa*
Sztuka
*  dostępne w wybranych 

sklepach

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



   D07-0100 HOHENSTEIN HTTI

AKCESORIA W ZESTAWIE: 
STABILNE ŚLEDZIE 

DO MOCOWANIA NAMIOTU 
ORAZ LINKI MOCUJĄCE

2999
DECO CRAFT
Farba* 
Opak. 750 ml
(1 l = 39,99)
wydajność: 3,75–5,6 m2 (przy jednokrotnym 
malowaniu); do wyboru: 
magnetyczna lub tablicowa
* dostępna w wybranych sklepach

2499 Apteczka pierwszej
pomocy
Zestaw
zawiera niezbędne materiały opatrunkowe; 
dwa rodzaje

SUPER CENA

4999
HOME CREATION
Puf zewnętrzny
Sztuka
do napompowania; poszewka wykonana z poliestru; 
obciążenie maksymalne: 100 kg; wymiary (średn. × wys.): 
ok. 54 × 26 cm; różne rodzaje

CRANE
Namiot plażowy 
samorozkładający
Zestaw
mocna tkanina poliestrowa 
z filtrem ochronnym UV 40; 
stelaż z elastycznego włókna 
szklanego; lekki; do wyboru:
 • typu muszla o wymiarach 
220 × 120 × 100 cm; 
waga: 1,3 kg; różne rodzaje 

 • głęboki o wymiarach 
200 × 120 × 90/70 cm; 
waga: 1 kg; dwa rodzaje 

7499

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 ŚRODY 29.06



SUPER
OD ŚRODY

OD 29.06

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

®®

SUPER CENA

2299
QUEENTEX
Piżama damska na lato
Komplet
100% bawełna lub 94% bawełna, 
6% wiskoza; różne komplety
Rozmiary: M–XL

SUPER CENA

5999
WALKX
Sandały damskie
Para
wykonane z wysokiej jakości 
skóry; podeszwa z tworzywa 
TPR; różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

SUPER CENA

3999

UP2FASHION
Sukienka damska 
z wiskozy
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™); 
rożne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

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



   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

100% BAWEŁNA

SUPER CENA

2999
UP2FASHION
Spodnie damskie z wiskozy
Para
100% wiskoza 
(Lenzing™ EcoVero™); 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

SUPER CENA

2499
UP2FASHION
T-shirt damski z koronką
Sztuka
100% bawełna; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

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 ŚRODY 29.06



SUPER
OD ŚRODY

OD 29.06

Asortyment HOME CREATION® obejmuje 
różnorodny wybór innowacyjnych, 
praktycznych i wysokiej jakości 
artykułów gospodarstwa domowego 
do wszystkich obszarów domu, 
takich jak salon, sypialnia, kuchnia, 
łazienka i przedpokój. Tekstylia 
domowe, przybory kuchenne, armatura 
łazienkowa i drobne meble stanowią 
istotną część asortymentu tej marki. 

MARKI
WŁASNE 

1499
HOME CREATION
Szczotka do WC 
ze stojakiem
Sztuka
różne rodzaje

5999
QUIGG
Suszarka do włosów
Sztuka
solidna obudowa z tworzywa sztucznego ze składanym uchwytem zapewnia 
oszczędność miejsca podczas przechowywania; dwa rodzaje

SUPER CENA

3499
HOME CREATION
Wielofunkcyjna 
słuchawka 
prysznicowa
Sztuka
z przełączanym rodzajem 
strumienia oraz uszczelką 
oszczędzającą wodę 
o nawet 50%; w zestawie 
wąż prysznicowy 
o dł. 170 cm (1/2”); 
różne rodzaje

MOC: 1600 W

FUNKCJA JONIZACJI

2 STOPNIE GRZANIA

2 STOPNIE NAWIEWU

ZABEZPIECZENIE 
PRZED PRZEGRZANIEM

DYSZA DO STYLIZACJI 
WŁOSÓW

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



  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI

  1207033 Centexbel

SUPER CENA

3999

SUPER CENA

4499
HOME CREATION
Dywaniki 
łazienkowe
Zestaw
100% poliester; z mikrofibry; 
z antypoślizgowym spodem; 
wymiary dywanika: 
65 × 110 cm, dywanika 
pod WC: 50 × 50 cm; 
różne rodzaje

KĄPIELOWY 100 × 150 cm ŁAZIENKOWE 50 × 100 cm

HOME CREATION
Ręcznik
Sztuka/Zestaw 2 szt.
100% bawełna; do wyboru:
 • kąpielowy o wymiarach 100 × 150 cm; różne kolory 
 • łazienkowe o wymiarach 50 × 100 cm; różne kolory

2999
HOME CREATION
Pleciony kosz 
do przechowywania
Sztuka 
100% bawełna; wymiary (średn. × wys.): 
ok. 35 × 28 cm; różne rodzaje

SUPER CENA

9999
HOME CREATION
Bateria kuchenna/łazienkowa
Sztuka
chromowana; ceramiczne uszczelki; 
cichy regulator strumienia; różne rodzaje

W 2-PAKU TANIEJ

1999
Cena za 1 szt. przy zakupie 
2-paku. Cena 2-paku 39,98 zł.
Produkt dostępny tylko w 2-paku.

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 ŚRODY 29.06



SUPER
OD ŚRODY

OD 29.06

NOVITESSE
Kołdra 
puchowa 
letnia
Sztuka
100% bawełna; 
wypełnienie: 80% puch 
i 20% pierze kacze; 
kasetony uniemożliwiają 
przesuwanie się 
wypełnienia

  SXX 22732TESTEX   D18-2066 HOHENSTEIN HTTI

2499
LIVING ART
Solarna lampa 
stołowa
Sztuka
metalowa latarnia dekoracyjna rzucająca cienie; 
z wybudowanym automatycznym panelem solarnym; kolor 
światła: ciepła biel; wymiary (średn. × wys.): ok. 10 × 18 cm; 
różne rodzaje

   D09-1033 HOHENSTEIN HTTI

SUPER CENA

3499
NOVITESSE
Prześcieradło 
z jerseyu z gumką 
Sztuka
100% bawełna; wymiary:
90–100 × 200; różne rodzaje

SUPER CENA

3998

98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI

NOVITESSE
Poduszka 
z lamówką
Sztuka/
Zestaw 2 szt.
poszewka: 100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester; 
lekka, niezbijająca się; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 70 × 80 cm 
(1 szt.) lub 40 × 80 (2 szt.)

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

140 × 200 CM

160 × 200 CM

SUPER CENA

169,-

SUPER CENA

159,-

1999
HOME CREATION
Obrus z nadrukiem
Sztuka
strona wierzchnia: 100% poliester, spód: 
100% polipropylen; wymiary: 130 × 160 cm 
lub o średnicy 160 cm; różne rodzaje

1.

1.

1.

2.

2.

3.

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.aldi.pl10



1799
LIVING ART
Zestaw dekoracyjny
Zestaw
do wyboru: 
 • zestaw kart podarunkowych 
 • zestaw do makramy 
 • zestaw do papierowych lampionów

• zestaw do dekoracji 

WYMIARY 
(PO ZŁOŻENIU): 

(SZER. × WYS. × GŁĘB.) 
43 × 47 × 8 CM]

CZAS PRACY:
DO 30 MIN

2 NAKŁADKI 
Z MIKROFIBRY

WSKAŹNIK 
LED POZIOMU 

BATERII

PODWÓJNY 
ZBIORNIK: 
NA CZYSTĄ 
I BRUDNĄ 

WODĘ

WYMIARY 
(PO ROZŁOŻENIU): 

(SZER. × WYS. × GŁĘB.) 
43 × 97 × 38 CM

SUPER
OD SOBOTY

OD 2.07

999
HOME CREATION
Uchwyty do obrusu
Zestaw 4 szt.
(1 szt. = 2,50)
ze stali nierdzewnej; zapobiegają zsuwaniu się 
obrusu ze stołu; różne rodzaje

SUPER CENA

8999
QUIGG
Akumulatorowa 
myjka do okien 
Zestaw
3 funkcje w 1 urządzeniu: mycie, 
odsysanie wody, spryskiwanie; 
dwa rodzaje

SUPER CENA

119,-

Suszarka stojąca 
Leifheit Pegasus*
Zestaw
dostosowana do szerokości drzwi; 
łączna długość linek do suszenia: 15 m; 
wymiary rozłożonej (wys. × szer. × dł.): 
ok. 105 × 55 × 157 cm; w zestawie 
2 uchwyty do wieszania bielizny 
oraz torebka na klamerki
* dostępna w wybranych sklepach

SUPER CENA

8999
WORKZONE
Wózek składany 
na kółkach
Zestaw
nośność: do 35 kg; lekka 
konstrukcja z praktyczną składaną 
skrzynką; lekkobieżne kółka 
z gumowymi oponami; metalowy 
teleskopowy stelaż

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



SUPER
OD SOBOTY

OD 2.07

Podkoszulek 
dziecięcy z licencją
Opak. 3 szt.
100% bawełna; różne zestawy
Rozmiary: 98/104–122/128
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

Majtki dziewczęce/Bokserki chłopięce 
z licencją
Opak. 5/4 pary
(1 para = 6,99/8,74) 
100% bawełna; w opakowaniu znajduje się 5 par majtek lub 4 pary bokserek; 
różne zestawy
Rozmiary: 98/104–122/128
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

  1602010 Centexbel

  1602010 Centexbel

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI

IDEALNY NA 
TRENING PIŁKI 

NOŻNEJ

Zestaw chłopięcy sportowy z licencją
Zestaw
100% poliester; dwa zestawy
Rozmiary: 98/104–122/128

2999

3-PAK

100% BAWEŁNA

100% BAWEŁNA

PLAYLAND
Gra towarzyska 
Balony wodne
Sztuka
napełnij balon wodą, włóż go do główki 
klauna i naciśnij zegar – gracze podają 
klauna między sobą, aż balon pęknie

2199

SUPER CENA

3496

W 3-PAKU 
TANIEJ

999
Cena za 1 szt. przy 
zakupie 3-paku. 
Cena 3-paku 29,97 zł.
Produkt dostępny 
tylko w 3-paku.

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.pl12



WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

OD SOBOTY 2.07

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI   A07-0189 HOHENSTEIN HTTI

UP2FASHION
Moda XXL 
Szorty damskie 
z lnem
Para
55% len, 45% bawełna; z bocznymi 
kieszeniami; dwa rodzaje
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3999
UP2FASHION
Moda XXL 
Bluzka damska 
z lnem
Sztuka
55% len, 45% bawełna; różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

3999

  2111257 Centexbel

HOME CREATION
Poduszka 
dekoracyjna 
lniano-
-bawełniana
Sztuka
86% bawełna, 
14% len; z zamkiem 
błyskawicznym; 
różne rodzaje

  2111258 CENTEXBEL

HOME CREATION
Bieżnik/
Podkładki/
Serwetki 
stołowe
Sztuka/
Zestaw
86% bawełna, 
14% len; różne 
rodzaje

2999 4499

HOME CREATION
Poszewka na poduszkę 
lniano-bawełniana
Zestaw 2 szt.
(1 szt. = 18,49)
86% bawełna, 14% len; 
z zamkiem błyskawicznym; 
wymiary: 45 × 45 cm; 
różne rodzaje

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

W 2-PAKU TANIEJ

1999
Cena za 1 szt. przy zakupie 
2-paku. Cena 2-paku 39,98 zł.
Produkt dostępny tylko 
w 2-paku.

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

MATERIAŁ Z LNEM:
WYTRZYMAŁY DAJE UCZUCIE CHŁODU PRZEWIEWNYLEKKI



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



TANIEGO
NA WEEKEND

TANIEGO
NA WEEKEND

STR. 32 STR. 32

®®

PRODUKT
CHŁODZONY

SUPER CENA

3999
UP2FASHION
Sukienka damska 
z wiskozy
Sztuka

33% TANIEJ

119
1,79

CISOWIANKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,79)

33% TANIEJ

399
5,99

WĘDLINIARNIA
Polędwica sopocka
Opak. 140 g
(100 g = 2,85)

SUPER CENA

5999
WALKX
Sandały damskie
Para

OD CZWARTKU 30.06

OD ŚRODY 29.06 OD ŚRODY 29.06

26/2022

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

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:
W sklepach ALDI akceptujemy karty 
i kupony Sodexo.

ALDI MA TO COŚ 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY 
27.06–2.07

TYLKO W TĘ SOBOTĘ 2.07
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