
SKŁADANA RAMA 
STALOWA

POJEMNOŚĆ: 21 L 
LUB 23 L 

Z ŻETONEM 
DO WÓZKA 

SKLEPOWEGO

AMBIANO
Kuchenka 
mikrofalowa
Sztuka

OBROTOWY TALERZ ZE 
SZKŁA (OK. 24,5 CM) 

FUNKCJA TIMERA 
DO 30 MINUT

POJEMNOŚĆ: 17 L

PODŚWIETLENIE 
WEWNĘTRZNE

DŁUGOŚĆ KABLA: 
100 CM

HOME CREATION 
Zastawa stołowa w stylu 
skandynawskim
Zestaw

LIVE IN STYLE
Koszyk składany
Sztuka
różne rodzaje 

SUPER CENA

259,-

COŚ 
letniego

i przyjemnego

ALDI MA TO COŚ 
OD ŚRODY
DO SOBOTY 
13–16.07

str. 13

COŚ SUPER OD ŚRODY 13.07

COŚ SUPER OD SOBOTY 16.07

str. 14 str. 12

5999 ADVENTURIDGE
Składana mata z oparciem
Zestaw
różne rodzaje 

WYMIARY POWIERZCHNI 
LEŻĄCEJ: 160 × 53 × 2,5 CM

TORBA 
DO PRZECHOWYWANIA

REGULOWANE 
OPARCIE

Z KIESZENIĄ 
NA DROBIAZGI

ACTIVE TOUCH
Kurtka trekkingowa 
damska/męska
Sztuka

   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

SUPER CENA

5999

SUPER CENA

3999
SUPER CENA

3999

str. 9 str. 10



TYLKO W TĘ SOBOTĘ

24% TANIEJ

699
9,29

BELLASAN
Olej rzepakowy* 
Butelka 1 l 
* Limit 5 sztuk na paragon

DO
OGRODU

PT.–SOB. 15–16.07

1499
GARDENLINE
Lawenda
Zestaw 6 szt.
wysokość rośliny: ok. 18 cm

33% TANIEJ

299
4,49

PUTZMEISTER
Mleczko 
do czyszczenia
Opak. 750 ml
(1 l = 3,99)

GARDENLINE
Róża 
doniczkowa
Sztuka
w doniczce o średnicy 10,5 cm; 
wysokość rośliny: 25–28 cm; 
różne kolory 

999

GARDENLINE
Goździk Pink Kisses
Sztuka 
w doniczce o średnicy 12 cm

899

GARDENLINE
Byliny 
i kwiaty letnie
Sztuka
w doniczce o średnicy 13 cm; 
wysokość: ok. 20–35 cm; 
różne rodzaje

999

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 2



SUPER
OD ŚRODY

OD 13.07

2499 Strój kąpielowy/
Szorty kąpielowe 
dziecięce z licencją
Sztuka/Para
80% poliester, 20% elastan 
(Lycra®) lub 100% poliester; 
różne rodzaje
Rozmiary: 98/116–122/128

1499
Czapka
dziecięca z licencją 
Sztuka 
100% bawełna; różne rodzaje
Rozmiar: uniwersalny 

2-PAK
   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

STWÓRZ ZESTAW 
ZE STROJEM LUB SZORTAMI

Sneakersy 
dziecięce 
z licencją
Para
wykonane z połączenia 
materiałów tekstylnego 
i syntetycznego; wyściółka 
tekstylna; podeszwa z TPR; 
dwa rodzaje
Rozmiary: 24–28

SUPER CENA

4999

POCOPIANO
Koszulka plażowa 
dziewczęca/chłopięca
Opak. 2 szt.
100% bawełna lub 99% bawełna, 1% wiskoza 
lub 95% bawełna, 5% wiskoza; różne zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

9,99 ZŁ ZA 1 SZT.

1998
ZA 2-PAK

   11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI

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.pl3



ZAWIERA 500 ML 
PŁYNU DO BANIEK

PLAYLAND
Maszynka do baniek 
mydlanych
Zestaw
różne rodzaje

SUPER CENA

3499

Puzzle 
dla dzieci 
w pudełku
Zestaw 
w skład zestawu 
wchodzą:
 • książeczka 
 • puzzle (10 elementów)

• plakat
różne rodzaje

SUPER CENA

2999

Zaproszenia z licencją 
Zestaw
do wyboru: Marvel Avengers, Marvel Spiderman, 
Disney Frozen, Disney Princess; 
w zestawie 10 zaproszeń

499

CRANE
Gry 
outdoorowe*
Zestaw
do wyboru:
 • zestaw do gry 
w roundnet

 • zestaw do gry 
w disc golfa

 • zestaw do gry w hokeja
*  produkt dostępny 

w wybranych sklepach 
lub do wyczerpania 
zapasów

SUPER CENA

6999

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 4
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SUPER
OD ŚRODY

OD 13.07

6499
DECO CRAFT
Żel ochronny do drewna
Opak. 5 l
(1 l = 13,00)
odpowiedni do drewna twardego i drewna drzew iglastych; chroni drewno przed 
działaniem promieni UV i warunkami atmosferycznymi; do wyboru cztery kolory

PRZY JEDNOKROTNYM POKRYCIU 
WYSTARCZA NA OK. 50 M2

1499
PATTEX
Masa akrylowa malarska/
Klej montażowy
Opak. 310 ml
(1 l = 48,35)
produkty do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
odporne na działanie warunków atmosferycznych; 
do wyboru: masa akrylowa malarska lub klej montażowy

3299

WORKZONE
Zestaw do silikonowania
Zestaw 
zawiera:
 • wyciskacz do mas silikonowych 
o poj. 300–310 ml

 • 2 końcówki z tworzywa sztucznego
 • 2 szpachelki do silikonu – do spoin 
kątowych i spoin zaokrąglonych

1999
PATTEX
Silikon sanitarny
Opak. 310 ml
(1 l = 64,48)
odpowiedni do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
odporny na działanie promieni UV; różne rodzaje

1499
3M
Taśma montażowa 
dwustronna
Sztuka
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.pl5



3999
WORKZONE
Klucz uniwersalny 8 w 1*
Sztuka
wytrzymały na duże obciążenia dzięki mocnej zębatce grzechotki; 
wykonany ze stali narzędziowej; 2 rozmiary na każdą stronę dzięki 
sprężynowej końcówce; bez konieczności wymiany nasadek; łatwy 
w obsłudze jedną ręką; twardość: HRC 41–45; rozmiary: 8, 10, 12, 
13, 14, 17, 19, 21 mm
*  produkt dostępny w wybranych sklepach lub do wyczerpania zapasów

8999
WORKZONE
Składany stół roboczy*
Sztuka
obciążenie maks.: 150 kg; łatwo składany 
do przechowywania; 4 uniwersalnie ustawiane 
szczęki mocujące z tworzywa sztucznego 
do chwytania przedmiotów płaskich oraz 
zaokrąglonych, np. rur; odległość maks. między 
płytami roboczymi: 85 mm; wysokość robocza: 
79 cm; materiał: płyta robocza z MDF; podstawa 
ze stali malowana proszkowo; korba i zaciski 
z tworzywa sztucznego PP; nóżki z PCW
*  produkt dostępny w wybranych sklepach 

lub do wyczerpania zapasów

139,-
FERREX
Piła szablasta 850 W*
Sztuka
 • uniwersalne zastosowanie 
 • regulacja prędkości skokowej 
 • wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi 
 • uchwyt obrotowy 
 • podświetlenie diodą LED 
 • przystosowana do dostępnych na rynku akcesoriów 
 • głębokość cięcia w drewnie: 180 mm, w stali: 8 mm 
 • długi przewód zasilający – aż 3 m 
 • w zestawie 4 brzeszczoty

*  produkt dostępny w wybranych sklepach 
lub do wyczerpania zapasów

Wiercenie, majsterkowanie, koszenie 
trawnika lub czyszczenie tarasu – bez 
względu na zadanie, FERREX ułatwia 
jego 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, 
bez płacenia więcej niż to potrzebne.

MARKI
DOSTĘPNE 
TYLKO W ALDI! 

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 6
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SUPER
OD ŚRODY

OD 13.07

5999
FERREX
Komplet wierteł SDS
Zestaw
do wyboru: 
 • zestaw 5 wierteł długości ok. 60 cm, średnica: 10, 12, 16, 22, 25 mm
 • zestaw 11 wierteł zawierający wiertła: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 mm 
oraz 2 dłuta długości 250 mm (płaskie i szpiczaste)

3999
WORKZONE
Nakolanniki 
ochronne
Zestaw
z żelem

3299
WORKZONE
Klucze nastawne/Obcęgi
Sztuka
do wyboru:
 • klucz nastawny (300 mm)
 • klucz do rur (425 mm)
 • obcęgi (250 mm)
 • obcęgi zbrojarskie (280 mm)

BATERIA 9 V 6F22 
W KOMPLECIE 

CZAS POMIARU: 
OK. 0,5 SEK.

4 ADAPTERY DO 
RÓŻNYCH ZAWORÓW

KABEL MICRO USB 
DO ŁADOWANIA

NYLONOWA TORBA DO 
PRZECHOWYWANIA

WSKAŹNIK TEMPERATURY 
W °C/°F

WYKONANE ZE STALI CR40

OSTRZA Z PŁYTKAMI Z WĘGLIKÓW 
SPIEKANYCH YG8

SYSTEM MOCOWANIA SDS-PLUS

WSKAZUJE TEMPERATURĘ 
W PRZEDZIALE 

OD -50°C DO 380°C

2999

WORKZONE
Młotek
Sztuka
do wyboru:
 • młotek dwuobuchowy
 • młotek gumowy
 • młotek ciesielski z magnetycznym 
chwytakiem gwoździ

 • młotek ślusarski z magnetycznym 
chwytakiem gwoździ

WORKZONE
Termometr bezdotykowy
Zestaw
do pomiaru temperatury powierzchni; ze wskaźnikiem 
laserowym oraz wskaźnikiem stanu baterii 

SUPER CENA

5999

QUIGG
Pompka 
elektryczna
Zestaw
do pompowania różnego rodzaju 
materaców, kół do pływania i innych 
dmuchańców; różne rodzaje

SUPER CENA

5999
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.pl7



1499
WORKZONE
Skrobaki do fug
Zestaw
do wyboru:
 • 4-częściowy zestaw skrobaków do fug do powierzchni delikatnych
 • 5-częściowy zestaw skrobaków do twardych powierzchni
 • 4-częściowy zestaw gładzików do fug

WYŚWIETLACZ 
TFT 7,1 CM/2,8" (720 × 320)

WODOODPORNA KAMERA (IP67)

MOŻLIWOŚĆ 
WYKONYWANIA 
ZDJĘĆ, FILMÓW 

ORAZ ZASTOSOWANIA 
DODATKOWEJ PAMIĘCI 

DO 32 GB

FERREX
Kamera inspekcyjna
Zestaw
do badania i wydobywania obiektów 
z trudno dostępnych miejsc; w komplecie 
haczyk, haczyk podwójny, magnes 
i lusterko

SUPER CENA

169,-

FERREX
Otwornice
Zestaw
do wyboru:
 • zestaw 8-częściowy: otwornice o średn. 15, 18, 43, 67 mm, adapter 
o dł. 45 mm do otwornic o średn. 15 i 18 mm oraz adapter o dł. 67 mm 
do otwornic o średn. 43 cm, wiertło centrujące o dł. 80 mm

 • zestaw 10-częściowy: 6 otwornic o średn. 22, 28, 35, 44, 67, 73 mm, 
adapter o dł. 103 mm do otwornic o średn. 22, 28 mm, adapter o dł. 118 mm 
do otwornic o średn. 44–73 mm z wiertłem centrującym o średn. 6 mm, 
adapter do otwornic o średn. 35 mm, podkładka

SUPER CENA

5999

1299
WORKZONE
Akcesoria magnetyczne
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
 • duża tacka magnetyczna ze stali szlachetnej 140 × 240 mm
 • dwie małe tacki magnetyczne ze stali szlachetnej 64 × 225 mm
 • tacka magnetyczna ze stali szlachetnej o średnicy 150 mm
 • dwie minitacki magnetyczne ze stali szlachetnej o średnicy 108 mm
 • zestaw narzędzi inspekcyjnych z lampą LED i baterią w zestawie
 • magnetyzer/demagnetyzer
 • szyna magnetyczna 460 × 25 × 15 mm

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 8
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SUPER
OD ŚRODY

OD 13.07

229,-
ADVENTURIDGE
Meble kempingowe
Zestaw
do wyboru:
 • regał – wymiary: 53 × 60 × 97 cm; 
3 wkładane półki, możliwość 
złożenia, z bocznymi kieszeniami 
do przechowywania; z torbą 
do transportowania w zestawie

 • szafka kempingowa – wymiary: 
90,5 × 47 × 79 cm; 3 wkładane 
półki; możliwość złożenia; 
2 okienka z siatką ochronną; 
z torbą do transportowania 
w zestawie

5999
ADVENTURIDGE
Składana mata z oparciem
Zestaw
różne rodzaje 

WYMIARY POWIERZCHNI 
LEŻĄCEJ: 160 × 53 × 2,5 CM

TORBA 
DO PRZECHOWYWANIA

REGULOWANE 
OPARCIE

MOC: 2000 W

POWIERZCHNIA GRILLOWA: 47 × 26 CM

4 GUMOWANE NÓŻKI

ZDEJMOWANY TERMOSTAT 

OBUSTRONNE UCHWYTY COOL-TOUCH

TEMP. MAKS: 210°C

Z KIESZENIĄ 
NA DROBIAZGI

AMBIANO
Grill Teppanyaki 
Zestaw
płyta grillowa z nieprzywierającą powłoką; 
płynna regulacja temperatury; wyjmowana 
tacka ociekowa na tłuszcz; kabel o dł. 90 cm 

SUPER CENA

119,-

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.pl9



WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ACTIVE TOUCH
Kurtka trekkingowa damska/męska
Sztuka
100% poliester (z recyklingu); dwa rodzaje 
Rozmiary damskie: S–L 
Rozmiary męskie: M–XL

   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ACTIVE TOUCH
T-shirt trekkingowy
damski/męski
Sztuka
95% bawełna, 5% elastan lub 
52% bawełna, 42% poliester, 
6% elastan; różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL

SUPER CENA

2499
SUPER CENA

5999

SUPER CENA

4499
ACTIVE TOUCH
Szorty trekkingowe damskie/męskie
Para
60% elastomultiester, 40% poliester 
(25% z recyklingu Repreve®); 
dwa rodzaje
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL

SZYBKOSCHNĄCY 
MATERIAŁ

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 10
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SUPER
OD SOBOTY

OD 16.07

UP2FASHION
Szorty damskie 
Denim look
Para
77% bawełna, 22% poliester, 
1% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

®®

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI

  20.HBD.09488 HOHENSTEIN HTTI

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

2-PAK

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

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

SUPER CENA

3499

SUPER CENA

3299

SUPER CENA

4499
WALKX
Klapki damskie
Para
materiał wierzchni z miękkiej 
sztucznej skóry; wyściełana 
wkładka; lekka i elastyczna 
podeszwa; różne rodzaje
Rozmiary: 37–40

QUEENTEX
Biustonosz push-up/
Majtki damskie
Sztuka/Opak. 2 pary
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); 
koronka: 91% poliamid, 9% elastan 
(Lycra®) lub 84% poliamid, 
16% elastan (Lycra®); w opakowaniu 
biustonosz lub dwie pary majtek; 
dwa rodzaje
Biustonosz: 75A–85B
Majtki: M–XL

SUPER CENA

2498

UP2FASHION
Top damski 
na ramiączkach
Opak. 2 szt.
95% bawełna, 5% elastan 
(Lycra®) lub 89% bawełna, 
6% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

11,99 ZŁ ZA 1 SZT.

2398
ZA 2-PAK

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.pl11



SUPER CENA

4499

MAKS. 3680 W

250 V ~16 A

WORKZONE
Listwa 
zasilająca 
z 4 gniazdkami
Sztuka
długość przewodu: 1,4 m; 
z przełącznikiem włącz/
wyłącz

SUPER CENA

2999
   98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI

SKŁADANA RAMA STALOWA

POJEMNOŚĆ: 21 L LUB 23 L 

Z ŻETONEM DO WÓZKA SKLEPOWEGO

LIVE IN STYLE
Koszyk składany
Sztuka
różne rodzaje 

SUPER CENA

3999

LSF/SPF 50+

BELAVI
Parasol plażowy 
przeciwsłoneczny*
Sztuka
chroni przed promieniowaniem UV; wysokość 
regulowana w zakresie od 160 do 200 cm; 
średnica: ok. 160 cm; różne rodzaje
*  produkt dostępny w wybranych sklepach 

lub do wyczerpania zapasów

HOME CREATION
Poduszka na krzesło
Zestaw 2 szt.
poszewka: 100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester; 
wymiary: 40 × 40 × 4 cm 
lub o średnicy 40 cm; 
różne rodzaje

17,99 ZŁ ZA 1 SZT.

3598
ZA 2-PAK

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 12
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SUPER
OD SOBOTY

OD 16.07

AMBIANO
Kuchenka mikrofalowa
Sztuka
wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × głęb.): 24,3 × 44,6 × 36 cm; 
wymiary wewnętrzne (wys. × szer. × głęb.): ok. 20,2 × 29,8 × 30,9 cm

OBROTOWY TALERZ ZE SZKŁA (OK. 24,5 CM) 

FUNKCJA TIMERA 
DO 30 MINUT POJEMNOŚĆ: 17 LPODŚWIETLENIE 

WEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ KABLA: 

100 CM

SUPER CENA

259,-

1599
JOIE
Pojemnik na owoce/
warzywa
Sztuka
pozwala zachować świeżość 
przekrojonych warzyw czy owoców; 
z przezroczystą pokrywką; 
różne rodzaje

1499
JOIE
Forma na kostki lodu
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 7,50)
różne rodzaje

QUIGG
Waga kuchenna 
z pojemnikiem
Sztuka
3 przyciski obsługowe 
w uchwycie pojemnika; 
dokładność pomiaru: 
do 1 g/ml; z funkcją tary; 
bateria w zestawie

SUPER CENA

3999

SUPER CENA

149,-

RUSSELL HOBBS
Ekspres 
przelewowy
Sztuka
obudowa ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej; szklany 
dzbanek o pojemności 1,25 l; 
funkcja wstrzymania parzenia 
kawy w dowolnym momencie; 
w zestawie łyżeczka-miarka 
do kawy

SUBLIMO
Serwetki 
z letnim 
wzorem
Opak. 4 szt.
(1 szt. = 0,75)

299

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.pl13



1499

HOME 
CREATION
Słomki 
do napojów
Zestaw
silikonowe lub 
ze stali nierdzewnej; 
wielokrotnego użytku; 
różne rodzaje

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 

ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 

WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

8999
HOME CREATION 
Patelnia 
aluminiowa 
z dwoma uchwytami
Sztuka
28 cm; z pokrywką; z powłoką ILAG non stick 
zapobiegającą przywieraniu potraw; do wszystkich 
rodzajów kuchenek, także indukcyjnych; 
różne rodzaje

HOME CREATION 
Zastawa stołowa w stylu skandynawskim
Zestaw
do wyboru: 4 talerze, 4 miski lub 4 kubki; różne rodzaje

SUPER CENA

3999

  1803032 Centexbel

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
DOSTĘPNE 
TYLKO W ALDI! 

HOME CREATION
Podkładki na stół
Zestaw 4 szt. 
wymiary: 
ok. 35 × 50 cm; 
zmywalne na mokro; 
różne rodzaje

6,24 ZŁ ZA 1 SZT.

2496
ZA 4-PAK

Produkt dostępny tylko w 4-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 14
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33% TANIEJ

299
4,49

PUTZMEISTER
Mleczko 
do czyszczenia
Opak. 750 ml
(1 l = 3,99)

32% TANIEJ

189
2,79

KING’S CROWN
Przecier 
pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,78)

TANIEGO
NA WEEKEND

TANIEGO
NA WEEKEND

ACTIVE TOUCH
T-shirt trekkingowy 
damski/męski
Sztuka

SUPER CENA

2499

STR. 35

STR. 38

AMBIANO
Kuchenka 
mikrofalowa
Sztuka

SUPER CENA

259,-

TYLKO W TĘ SOBOTĘ 16.07 OD SOBOTY 16.07

OD CZWARTKU 14.07 OD ŚRODY 13.07

28/2022

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 
11–16.07



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



