
FETUJEMY
w greckim stylu!

LYTTOS
Greckie 
zielone oliwki
Słoik 1,6 kg

TYLKO TERAZ

1799*

QUIGG
Gofrownica
Sztuka

HITCENOWY

8900*
HITCENOWY

4900*
KRONTALER
Zegar radiowy 
z projektorem
Sztuka

SNACK TIME
Deser na bazie 
jogurtu
Opak. 285 g
(1 kg = 15,09)

PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

Strona 9 Strona 27 Strona 32

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.aldi.pl

OD PONIEDZIAŁKU 13.01 OD ŚRODY 15.01 OD SOBOTY 18.01

FERIE ZIMOWE STR. 16–18 FETUJEMY W GRECKIM STYLU STR. 10–13

OFERTA OD 13.01
RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI



Okazje OD PIĄTKU 17.01

POMELO
Gigantyczna porcja 
zdrowej słodyczy

PROMOCJA

499349*
30% TANIEJ

Pieczarki
Opak. 500 g
(1 kg = 6,98)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

999699*
30% TANIEJ Pomidor 

mięsisty, luz
Cena za kg
kraje pochodzenia: 
Turcja/Hiszpania/Maroko

PROMOCJA

349239*
31% TANIEJ

Kapusta pekińska, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

599449*
25% TANIEJ

Mandarynki 
w siatce
Opak. 1 kg   
klasa I; 
kraje pochodzenia: 
Hiszpania/Grecja 

PROMOCJA

499349*
30% TANIEJ

Awokado
Sztuka
kraje pochodzenia: 
Izrael/Hiszpania

www. .pl2 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 13–18.01
Okazje TYGODNIA



Okazje OD PIĄTKU 17.01OD PIĄTKU 17.01

POMELO
Gigantyczna porcja 
zdrowej słodyczy
Pomelo nazywane jest pomarańczą olbrzymią. Nic dziwnego, jest od niej 
kilkukrotnie większe i nieco słodsze. Soczysty miąższ stanowi 
doskonałą lekką przekąskę, dlatego warto je 
wprowadzić do codziennej diety.
Co ciekawe, jadalna jest też skórka 
pomelo – w krajach azjatyckich 
dodaje się ją do wielu potraw, 
wyciska się z niej sok 
lub kandyzuje.

z natury!

PROSTO

PROMOCJA

699359*
48% TANIEJ

Pomelo
Sztuka
kraj pochodzenia: Chiny 

Brokuł i kalafior, tacka
Opak. 500 g
(1 kg = 11,98) 
kraje pochodzenia: Włochy/Hiszpania

TYLKO TERAZ

599*Jabłka Modi 
Opak. 4 szt.
(1 szt. = 1,00)
kraj pochodzenia: Włochy

TYLKO TERAZ

399*
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W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

MIĘSNE SPECJAŁY
Karkówka 
wieprzowa
Opak. 560 g
(1 kg = 16,07) 
bez kości; w plastrach

PROMOCJA

1199900*
24% TANIEJ

SOKOŁÓW
Serdelki 
z szynki
Opak. 360 g
(1 kg = 15,28)
mięso wieprzowe z szynki: 93%

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Ćwiartka 
z kurczaka
Cena za kg 
świeża

PROMOCJA

595470*
21% TANIEJ

MORLINY
Kiełbasa morlińska 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 15,75) 
mięso drobiowe: 93%

PROMOCJA

799630*
21% TANIEJ

www. .pl4 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

RODZINNE PRZYSMAKI 
Schab pieczony
Opak. 90 g
(100 g = 3,44)
plastry; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 127 g 
mięsa wieprzowego

PROMOCJA

399310*
22% TANIEJ

Salami 
węgierskie
Opak. 400 g
(1 kg = 42,48)
suszone dymem 
z drewna bukowego

TYLKO TERAZ

1699*

Oryginalne 
salami 
Rügen XXL
Opak. 100 g
do wyboru: klasyczne lub 
pikantne; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 153 g 
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

499*

 bez glutenu
 bez dodatku glutaminianu 

monosodowego

MIĘSNE SPECJAŁY
Ćwiartka 
z kurczaka
Cena za kg 
świeża

KRAKUS 
Kiełbasa 
krakowska sucha
Opak. 80 g
(100 g = 3,94)
plastry; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 146 g 
mięsa wieprzowego

PROMOCJA

399315*
21% TANIEJ

TARCZYŃSKI
Kabanosy wieprzowe Exclusive
Opak. 115 g
(100 g = 3,65) 
100 g produktu wyprodukowano ze 185 g mięsa wieprzowego

PROMOCJA

549420*
23% TANIEJ

TARCZYŃSKI
Kabanosy drobiowe Exclusive 
Opak. 115 g
(100 g = 3,65) 
100 g produktu wyprodukowano ze 185 g mięsa, 
w tym 108 g mięsa drobiowego (64 g mięsa z indyka 
i 44 g mięsa z kurczaka) oraz 77 g mięsa wieprzowego

PROMOCJA

549420*
23% TANIEJ
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GOLDÄHREN
Bułeczki 
mleczne
Opak. 400 g
(1 kg = 12,25)
10 sztuk w opakowaniu

PROMOCJA

549490*
TANIEJ O059ZŁ

Bułka 
orkiszowa
Sztuka 80 g
(100 g = 1,06) 
z dodatkiem siemienia 
lnianego, dyni oraz 
słonecznika 

PROMOCJA

129085*
34% TANIEJ

Hot dog snack
Sztuka 95 g
(100 g = 1,58)
na bazie ciasta półfrancuskiego, nadziewany 
parówką i sosem musztardowo-ketchupowym

PROMOCJA

189150*
20% TANIEJ

Chleb staropolski 
Sztuka 400 g
(1 kg = 5,00)
 pszenno-żytni z chrupiącą skórką

PROMOCJA

299200*
33% TANIEJ

GOOD FOOD
Wafle 
kukurydziane, 
cienkie
Opak. 35 g
(100 g = 2,86) 
z dodatkiem soli morskiej

PROMOCJA

129100*
22% TANIEJ
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RYBY Z ALDI

OFTERDINGER
Pasta kanapkowa
Opak. 150 g
(100 g = 1,67) 
do wyboru: jajeczna ze szczypiorkiem, 
z mozzarellą i pomidorami, z jajkiem 
i boczkiem, z tuńczykiem

PROMOCJA

315250*
20% TANIEJ

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

produkt
chłodzony

Smakowita maślany smak
Opak. 450 g
(1 kg = 5,56)
zawartość tłuszczu: 39%

PROMOCJA

329250*
24% TANIEJ

produkt
chłodzony

VAL BLANC
Serek kremowy
Opak. 200 g
(100 g = 1,18)
do wyboru: śmietankowy lub ziołowy

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ

produkt
chłodzony

BALTA MARE
Filety śledziowe
Opak. 240 g
(100 g = 2,09)
do wyboru: z żurawiną, z chili, z czosnkiem 
niedźwiedzim, z suszonymi pomidorami lub korzenne; 
masa netto po odsączeniu: 215 g

BALTA MARE
Filety z makreli 
w sosie 
pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,62) 
delikatne i soczyste; na kanapkę lub jako dodatek do sałatki

PROMOCJA

349275*
21% TANIEJ

FJÖRDEN’S
Filet z łososia 
w sosach
Puszka 125 g
(100 g = 5,59)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

699*

**

**

produkt
chłodzony

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

** Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. 
Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą 
ze zrównoważonych połowów z certyfi katem MSC.

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

SPICHLERZ RUSIECKI
Smalec z mięsem
Słoik 200 g
(100 g = 1,30)
do wyboru: z mięskiem i skwarkami, 
z boczkiem i cebulką, z mięskiem i jabłkiem

PROMOCJA

329260*
20% TANIEJ
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ŁACIATE 
Mleko junior
Opak. 1 l
zawartość tłuszczu: 3,8%

PROMOCJA

299250*
TANIEJ O049ZŁ

MILSANI
Serek homogenizowany 
chudy
Opak. 500 g
(1 kg = 5,40)
zawartość tłuszczu: 0,3%

PROMOCJA

349270*
22% TANIEJ

MILKA/DAIM
Jogurt kremowy
Opak. 120 g
(100 g = 2,00) 
dwukomorowy; do wyboru:
• Milka Crispies
• Milka Waffles
• Daim

PROMOCJA

299240*
TANIEJ O059ZŁ

URSI
Serek dla dzieci
Opak. 6 × 60 g
(1 kg = 7,08)
w opakowaniu smaki: truskawkowy, bananowy i malinowy

PROMOCJA

299255*
TANIEJ O044ZŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

GLETSCHERKRONE
Batoniki müsli
Opak. 8 × 25 g
(100 g = 1,95)
z pełnoziarnistymi płatkami zbóż; 
8 batoników w opakowaniu; do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

PROMOCJA

495395*
20% TANIEJ CELIKO

Napój kakaowy Gumiś
Opak. 500 g
(1 kg = 7,90)
z witaminami i składnikami mineralnymi; 
granulowany

www. .pl8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PURE FRUIT
Smoothie 
100%
Butelka 
750 ml
(1 l = 10,53)
świeżo wyciskane; 
do wyboru: 
ananasowo-kokosowe, 
mango-marakuja, 
truskawka, żurawina-
owoce leśne

PROMOCJA

999790*
20% TANIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

SNACK TIME
Deser na bazie 
jogurtu
Opak. 285 g
(1 kg = 15,09)
z owocami i chrupiącym muesli; 
w wygodnym kubku z łyżeczką 

PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

ŁYŻKAMI 
MOŻNA BY GO JEŚĆ

OFERTA OBOWIĄZUJE PRZEZ CAŁY MIESIĄC, Z WYŁĄCZENIEM NIEDZIEL BEZ HANDLU.

PURE FRUIT
Sok 
wieloowocowy
Karton 1 l 
100%; bezpośrednio wyciskany; 
nie z koncentratu; 
do wyboru: egzotyczny (ananas, 
pomarańcza, mango); tropikalny 
(ananas, pomarańcza, marakuja, 
mango, banan); 4 owoce (jabłko, 
czarna porzeczka, malina, 
winogrono)

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

WIELKI TEST PRODUKTÓW ALDI 
TRWA. Nasi klienci świetnie ocenili 
kolejne z nich. Przez cały miesiąc możesz 
kupić je w promocyjnych cenach i zdecydować, 
po które będziesz najczęściej wracać do ALDI.

zawszeALDI.plWIĘCEJ INFORMACJI I OPINII NA:

Smakował świeżo. Miał duże kawałki 
owoców. Wielkim plusem jest 
dołączana łyżeczka, dzięki której 
można zabrać jogurt jako przekąskę 
dokąd się chce.

Mateusz, 25 lat
z Włocławka

Martyna, 29 lat
z Poznania

Jest to idealny produkt do zabrania 
ze sobą do pracy na pierwsze 
śniadanie lub drugie. Idealne 
połączenie – nie za słodko, 
nie za kwaśno, w sam raz. :) 

Katarzyna, 43 lata
z Warszawy

Porcja dość duża. Idealnie kremowy 
jogurt połączony z musem, owocami 
wiśni i musli. Chętnie jadłabym ten 
produkt na każdy posiłek w ciągu dnia.

Spróbuj również innych smaków:
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Feta w zalewie
Opak. 400 g
(1 kg = 32,48)
zawartość tłuszczu: ok. 43%

TYLKO TERAZ

1299*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Kuchnia grecka opiera się na prostych, świeżych, 
dobrej jakości składnikach i nieskomplikowanych 
recepturach. Mimo tego zachwyca smakiem 
miliony ludzi. Na przykład sałatka grecka stała się 
jedną z najpopularniejszych sałatek świata.

FETUJEMY
w greckim stylu!

TYLKO TERAZ

399*

PERLA
Oliwki
Opak. 100 g 
do wyboru: czarne, 
czosnkowo-ziołowe, 
w chili

LYTTOS
Greckie oliwki
Słoik 350 g
(100 g = 3,50)
z migdałami lub czosnkiem; 
masa netto po odsączeniu: 200 g

TYLKO TERAZ

699*

LYTTOS
Chleb Pita 
Opak. 300 g
(1 kg = 11,63)
do wyboru: nadziewany, 
z pomidorami lub z oliwkami 

TYLKO TERAZ

349*

NEA
Słodki krem 
sezamowy
Opak. 350 g
(1 kg = 28,54)
do smarowania pieczywa

TYLKO TERAZ

999*
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KRÓLOWA
greckiej kuchni

GREECE
Grecka oliwa 
z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 26,65)
tłoczona na zimno; z oliwek 
Koroneiki

TYLKO TERAZ

1999*
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LYTTOS
Greckie 
zielone oliwki
Słoik 1,6 kg
(1 kg = 21,16)
masa netto po odsączeniu: 850 g

TYLKO TERAZ

1799*

produkt
chłodzony

HORTEX
Warzywa na patelnię 
po grecku
Opak. 400 g
(1 kg = 13,73)
warzywa na patelnię w stylu greckim, 
z saszetką z przyprawami

TYLKO TERAZ

549*

LYTTOS
Greckie specjały
Puszka 280 g
(1 kg = 17,82)
do wyboru: fasola szparagowa w sosie 
pomidorowym, ciecierzyca w sosie pomidorowym, 
liście winogronowe nadziewane ryżem, 
soczewica z warzywami

TYLKO TERAZ

499*

LYTTOS
Papryczki 
pepperoni 
Opak. 500 g
(100 g = 2,49)
lekko pikantne; masa netto 
po odsączeniu: 160 g

TYLKO TERAZ

399*

HORTEX
Danie na patelnię 
à la gyros 
Opak. 450 g 
(1 kg = 17,76)
mieszanka warzyw z ryżem, pieczarkami, 
kurczakiem i przyprawą

TYLKO TERAZ

799*

Moussaka
Opak. 600 g
(1 kg = 16,65)
zapiekanka z gotowanych 
ziemniaków, przekładana 
sosem z mięsem wołowym 
i pomidorami, cukinią, sosem 
beszamelowym, posypana 
serem mozzarella

TYLKO TERAZ

999*

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

GREECE
Grecka zupa
Puszka 800 g
(1 kg = 11,24)
do wyboru: zupa o smaku gyros 
lub zupa z biftekami i ryżem

TYLKO TERAZ

899*
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Piwo greckie 
Mythos

Puszka 0,5 l
(1 l = 6,38)
lager o jasnej, słomkowej barwie 
i orzeźwiającym, przyjemnym 
smaku; najbardziej znane 
eksportowe piwo greckie;
kraj pochodzenia: Grecja
alk. 4,7% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

GREECE
Makaron 
Kritharaki
Opak. 500 g
(1 kg = 4,98)
grecki makaron; 
100% pszenicy durum 

TYLKO TERAZ

249*

Sałatka 
z kurczakiem 
Gyros premium
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
z warzywami i z pieczonym 
mięsem z kurczaka

TYLKO TERAZ

699*

Ciastko borek 
z ziemniakami
Sztuka 85 g
(100 g = 2,11)
z ciasta filo, z nadzieniem 
z purée ziemniaczanego (30%) 

TYLKO TERAZ

179*

GREECE
Biała fasola olbrzymia
Puszka 280 g
(1 kg = 14,25)
w sosie pomidorowym

TYLKO TERAZ

399*

TYLKO TERAZ

199*

LISNER
Rybka na raz
Opak. 100 g 
do wyboru: leczo, po grecku, słodko-pikantna

produkt
chłodzony

DELIKATO
Tzatziki
Opak. 500 g
(1 kg = 7,00)
sałatka ze świeżymi ogórkami

PROMOCJA

499350*
29% TANIEJ

produkt
chłodzony

 bez substancji konserwujących
 bez dodatku aromatów
 bez wzmacniaczy smaku

TYLKO TERAZ

319*

produkt
chłodzony
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W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 13–18.01
Temat TYGODNIA



Ciasteczka 
greckie Kourabie 
Opak. 270 g
(1 kg = 59,22)
ręcznie robione; do wyboru: 
z czekoladą i migdałami lub z migdałami

TYLKO TERAZ

1599*

Ciasteczka greckie 
Melomakarona
Opak. 430 g
(1 kg = 39,51)
ręcznie robione; do wyboru: z miodem i orzechami 
lub z polewą czekoladową 

TYLKO TERAZ

1699*

LYTTOS
Orzeszki karmelizowane
Opak. 120/150 g
(100 g = 5,83/4,66)
chrupiąco-słodkie smakołyki z naturalnych składników; 
do wyboru: orzeszki ziemne, orzeszki ziemne z sezamem, 
orzechy nerkowca, migdały, migdały z sezamem 
lub mieszanka orzechów (ziemnych, nerkowca i migdałów) 

TYLKO TERAZ

699*

LYTTOS
Nugat 
Opak. 4 × 35 g
(100 g = 4,64)
minibatoniki z miodem 
i orzechami 

TYLKO TERAZ

649*

Ciasteczka naturalne 
Savory
Opak. 60/70 g
(100 g = 7,48/6,41)
do wyboru: z ciemną czekoladą, z marchewką, 
z porzeczką, z suszonymi pomidorami

TYLKO TERAZ

449*
Oryginalna 
chałwa grecka 
Opak. 250 g
(100 g = 2,80)
do wyboru: o smaku waniliowym lub z kakao

TYLKO TERAZ

699*

Grecka baklava
Opak. 175 g
(100 g = 8,57)
cienkie warstwy ciasta przełożone pokrojonymi orzechami, 
pistacjami, cukrem lub z miodem 

TYLKO TERAZ

1499*

LYTTOS
Minibatoniki 
miodowe
Opak. 200 g
(100 g = 5,00) 
do wyboru: z migdałami, z orzeszkami 
ziemnymi, z sezamem, mix orzechów

TYLKO TERAZ

999*

FETUJEMY
w greckim stylu!
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TYLKO TERAZ

1299*

TYLKO TERAZ

799*

MALWA
Herbatka owocowa
Opak. 30 × 1,5/2 g
(1 szt. = 0,27)
do wyboru: herbatka owocowa, 
herbata zielona lub czarna; zestaw 
zawiera 6 smaków, opakowanie w formie bombonierki

VOBRO 
Choco Crispy 
Cocoa & Milk 
Opak. 180 g
(100 g = 7,22)
praliny w kształcie kul, 
pokryte czekoladową otoczką 
z mlecznej i białej czekolady

TYLKO TERAZ

1099*

E. WEDEL
Torcik Wedlowski
Opak. 250 g
(100 g = 4,40)
wafle przełożone kremem z orzeszków 
arachidowych, oblane i udekorowane czekoladą; 
z nadzieniem kakaowym lub mlecznym

TYLKO TERAZ

599*

Inka smakowa 
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
kawa zbożowa;  do wyboru: 
czekoladowa, karmelowa, 
miodowa, mleczna

TYLKO TERAZ

299*

STORCK
Werther’s Original
Opak. 70/75/80/90 g
(100 g = 4,27/3,99/3,74/3,32)
karmelki z nadzieniem karmelowym; do wyboru: 
śmietankowe, z nadzieniem karmelowym, 
czekoladowym, miękkie karmelowe

PROMOCJA

349280*
TANIEJ O069ZŁ

E. WEDEL 
Czekolada
Opak. 100 g
do wyboru: mleczna lub gorzka

Spraw słodką 
przyjemność 

dziadkowi i babci!

21 I 22 STYCZNIA
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SPRENGEL 
Bombonierka 
Gute Geister 
Opak. 400 g
(1 kg = 57,48)
praliny z orzechami laskowymi, wypełnione 
likierem; różne rodzaje w opakowaniu 

TYLKO TERAZ

2299*

MIESZKO
Cherrissimo Classic
Opak. 52 g
(100 g = 5,75)
czekoladowe praliny, z wiśnią w alkoholu

TYLKO TERAZ

299*

TYLKO TERAZ

1499*

TYLKO TERAZ

1099*

SCHOLETTA
Belgijskie trufle 
w czekoladzie
Opak. 150 g
(100 g = 7,33)
oryginalne belgijskie trufle; 
do wyboru: w czekoladzie 
deserowej, mlecznej lub białej 

VOBRO
Praliny 
Delissimo 
Opak. 157 g
(100 g = 9,55)
praliny z czekolady (12%), 
czekolady mlecznej (12%) 
i białej (12%), nadziewane 
kremem (64%) orzechowym, 
mlecznym i kakaowym

PROMOCJA

489390*
20% TANIEJ

KRAKUSKI
Florianki/Serduszka
Opak. 171 g
(100 g = 2,28)
ciastka podlane mleczną czekoladą

TAGO
Precle z masłem
Opak. 158 g
(100 g = 1,90)
maślane precle z ciasta francuskiego

PROMOCJA

395300*
24% TANIEJ

TYLKO TERAZ

269*

MAGNOLIA
Koffinki
Opak. 175 g
(100 g = 1,54)
wafle przekładane kremem 
o smaku kawowym
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STORCK
Batoniki Knoppers 
Opak. 3 × 40 g
(100 g = 3,96)
batoniki z mlecznej czekolady, z orzechami 
laskowymi, nadzieniem nugatowym, 
karmelowym oraz kruchym wafelkiem

PROMOCJA

599475*
20% TANIEJ

NUTELLA
B-ready
Opak. 2 × 22 g
(100 g = 5,23) 
chrupiący pszenny wafelek wypełniony 
kremem z orzechami laskowymi i kakao 
oraz chrupkami pszennymi

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

DELECTA
Budyń jaglany czekoladowy
Opak. 55 g
(100 g = 1,98) 
z mąki jaglanej prażonej z belgijską czekoladą 

TYLKO TERAZ

109*

DELECTA
Kisiel Owocowy kubek
Opak. 30 g
(100 g = 3,30)
o smaku pomarańczy i cytryny, z nutą miodu 

TYLKO TERAZ

099*

Frugo
Butelka 500 ml
(1 l = 3,00)
napój wieloowocowy; do wyboru: 
czarne, zielone, mango

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

CAPRISUN
Napój wieloowocowy multiwitamina 
Opak. 10 × 200 ml
(1 l = 5,00)
niegazowany, zawiera 10% soku

TYLKO TERAZ

999* Tylko

w 10-paku

Zawiera 
10% 
soku 

PORCJA WITAMIN
w wygodnym 
opakowaniu
Bez substancji konserwujących 
i sztucznych barwników.
Podczas ferii warto mieć przy sobie 
łyk zdrowej energii, by móc szaleć 
na śniegu bez ograniczeń.
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NIMM2
Lizaki owocowe
Opak. 80 g
(100 g = 4,94)
lizaki z sokiem owocowym 
i witaminami 

PROMOCJA

499395*
20% TANIEJ

KUBUŚ GO!
Sok banan-marchew-jabłko/
marchew-malina-jabłko
Butelka 300 ml
(1 l = 4,67)
przecierowy; w poręcznej, lekkiej butelce z dzióbkiem 

PROMOCJA

159140*
TANIEJ O019ZŁ

MENTOS
Pure Fresh 
Guma do żucia 
Opak. 60 g
(100 g = 9,65)
bez dodatku cukru; 35 sztuk w opakowaniu; do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

579*

DAN CAKE
Ciasteczko 
z nadzieniem
Opak. 62 g
(100 g = 2,73) 
w polewie kakaowej

TYLKO TERAZ

169*

FEURICH
Chrupkojady
Opak. 60/75 g
(100 g = 1,58/1,27)
kukurydziane; do wyboru: 
chrupki lub pałeczki

PROMOCJA

119095*
20% TANIEJ

DELIKATO
Świeże kanapki
Opak. 185 g
(100 g = 2,16) 
do wyboru: pierś z indyka z jajkiem, szynka z serem 
gouda, salami z serem ementaler, tuńczyk z jajkiem

PROMOCJA

499400*
TANIEJ O099ZŁ

CONRADL
Rogaliki 
z nadzieniem
Opak. 240 g
(100 g = 1,79) 
5 sztuk w opakowaniu; osobno pakowane; 
do wyboru z nadzieniem: nugatowym, 
mlecznym lub karmelowym

PROMOCJA

499430*
TANIEJ O069ZŁ  bez substancji konserwujących

 bez substancji konserwujących
 bez barwników

produkt
chłodzony

PROMOCJA

129095*
26% TANIEJ

JUTRZENKA
Petit Beurre
Opak. 100 g
herbatniki o delikatnym, maślanym smaku

5-PAK

FERIE ZIMOWE
- czas start!
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HOCHLAND 
Sery kremowe
Opak. 180 g
(100 g = 2,22)
sery topione w krążkach; do wyboru smaki: 
Mixtett: zioła, śmietankowy, Tercett: emmentaler, 
salami, szczypiorek z cebulą lub Sortett: 
papryka, szynka, śmietankowy

TYLKO TERAZ

399*

HOCHLAND
Almette 
mini
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
puszysty serek 
twarogowy; 
śmietankowy

TYLKO TERAZ

299*

FIT MEAT
Filet z piersi kurczaka
Opak. 160 g
(100 g = 4,99)
do wyboru: w sosie vinegret, w oleju, 
w sosie pomidorowym

TYLKO TERAZ

799*

FIT MEAT
Konserwa
Puszka 300 g
(1 kg = 33,30)
do wyboru: drobiowo-wieprzowa 
lub drobiowo-wieprzowo-
-wołowa

TYLKO TERAZ

999*

FIT MEAT
Udo z kurczaka
Puszka 300 g
(1 kg = 28,30) 
99% mięsa

TYLKO TERAZ

849*
POTTKIEKER
Chili con carne
Puszka 2 × 800 g
(1 kg = 9,37)
danie gotowe do spożycia; pikantne; 
z czerwoną fasolą, papryką, 
mięsem wieprzowym i kukurydzą

TYLKO TERAZ

1499*
 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji konserwujących
 bez dodatku aromatów

BEZ TŁUSZCZÓW 
UTWARDZONYCH

NIE TYLKO DLA 
SPORTOWCÓW
W produktach Fit Meat znajdziesz najwyższej jakości 
mięso z nutą ziołowych aromatów. Nie zawierają one 
konserwantów, antybiotyków ani glutenu.
Dzięki dużej zawartości białka i aminokwasów stanowią 
doskonały element zdrowej diety, nie tylko sportowców.

TYLKO TERAZ

649*

M.E.A.L.
Żołnierskie 
danie gotowe
Puszka 810/830 g
(1 kg = 8,01/7,82)
do wyboru: grochówka 
z kiełbasą i boczkiem wędzonym, 
gulaszowa, fasolka po bretońsku 
z kiełbasą i boczkiem, kapuśniak

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

FERIE ZIMOWE
- czas start!
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PROFORMANCE
ISO Light
Butelka 0,5 l
(1 l = 1,80) 
napój izotoniczny o smaku 
grejpfrutowo-cytrynowym; 
zawartość soku owocowego: 6%; 
z dodatkiem 6 witamin i magnezu

PROMOCJA

119090*
24% TANIEJ

TRADER JOE’S
Słonecznik
Opak. 400 g
(1 kg = 6,25)
łuskany

PROMOCJA

349250*
28% TANIEJ

349290*
TANIEJ O059ZŁ

PIWNA 
PÓŁKA

PROMOCJA

549435*
20% TANIEJ

WESTMINSTER
Herbatka 
imbirowa
Opak. 25 × 2,5 g
(1 szt. = 0,17) 
do wyboru: naturalna, 
z pomarańczą lub z trawą 
cytrynową

PROMOCJA

659550*
TANIEJ O109ZŁ

TCHIBO
Family
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
kawa mielona

HERBAPOL
Syrop imbirowy/pomarańcza 
z goździkami i cynamonem
Butelka 420 ml
(1 l = 8,79)
z witaminami C i D

TYLKO TERAZ

369*

SMAKUJE Z PIWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo 
Desperados

Butelka 0,4 l
(1 l = 7,25)
orzeźwiające; o smaku 
tequili, z lekko wyczuwalną 
nutą cytryny; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.
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STREFA PUPILA

WIELKIE
pranie

ARIEL
Kapsułki 
do prania
Opak. 22 szt.
(1 szt. = 1,05)
wyjątkowa moc piorąca 
w jednej kapsułce; do wyboru: 
Mountain Spring 3 w 1 
lub Color 3 w 1

PROMOCJA

29992300*
23% TANIEJ

PUTZMEISTER
Zmywak do powierzchni delikatnych
Opak. 2 szt.
uniwersalny; delikatny; do wymagających powierzchni (teflon, szkło, ceramika); 
usuwa trudne zabrudzenia, nie rysując czyszczonej powierzchni

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

TISSI
Chusteczki higieniczne
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,17)
3-warstwowe

PROMOCJA

215165*
23% TANIEJ

WWUFF
Przekąski dla psa 
Opak. 175/195/250/275/300 g
(100 g = 2,23/2,00/1,56; 1 kg = 14,18/13,00)
karma uzupełniająca dla dorosłych psów; do wyboru:
• nadziewane przekąski usprawniające stawy
• twarde kostki na mocne zęby
• nadziewane przekąski do żucia
• nadziewane miniprzekąski do żucia
• nadziewane megaprzekąski do żucia

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

PEDIGREE
Rodeo
Opak. 122 g
(100 g = 2,38)
karma uzupełniająca 
dla psów; smakowite 
sprężynki z wołowiną 
do żucia

PROMOCJA

349290*
TANIEJ O059ZŁ
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WIELKIE
pranie DOMOWY

zakład krawiecki

5 ŚCIEGÓW 
ELASTYCZNYCH

6 ŚCIEGÓW 
PODSTAWOWYCH

REGULOWANA 
DŁUGOŚĆ 

I SZEROKOŚĆ 
ŚCIEGU

AUTOMATYCZNE 
OBSZYWANIE 

GUZIKA

11 ŚCIEGÓW 
DEKORACYJNYCH

LIVING ART
Rzepy krawieckie 
okrągłe/podłużne
Zestaw
do wyboru: 
• rzepy samoprzylepne
• rzepy do naszywania
• rzepy do naprasowywania

TYLKO TERAZ

399*

SINGER
Maszyna do szycia 
Sztuka
22 wbudowane ściegi; regulowana 
długość i szerokość ściegu; 
prosty wybór ściegów; 
automatyczne obszywanie guzików; 
wbudowany pojemnik na akcesoria

TYLKO TERAZ

499*
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1.

2.

Sznurowadła 
do butów
Opak. 3/2 pary
100% bawełna lub 
100% poliester; damskie, 
męskie lub dziecięce; 
w opakowaniu 3 lub 2 pary, 
w zależności od modelu; 
do wyboru różne rodzaje
Długość: 50–130 cm

TYLKO TERAZ

399*

2-PAK

QUEENTEX
Podkoszulek 
damski z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; z koronkowymi 
elementami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 40–50
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1299*

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

1.

Komfortowe 
wkładki do butów
Para 
zoptymalizowany komfort 
użytkowania dzięki 
piance wiskoelastycznej 
dopasowującej się do 
kształtu stopy; strona 
wierzchnia i spodnia – 
tekstylna; warstwa pośrednia 
z pianki poliuretanowej; 
do wyboru dwa modele 
Rozmiary: 37–45
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1299*

  1312043 CENTEXBEL  1312043 CENTEXBEL  

3-PAK

MAR COLLECTION
Skarpety damskie
Opak. 3 pary 
mieszanka bawełny, poliestru i elastanu; 
wybrane modele z włóknem 
metalizowanym, cekinami 
lub aplikacjami; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 35/38–39/42

TYLKO TERAZ

1299*

QUEENTEX
Majtki damskie 
z bawełny BIO
Opak. 2 pary
100% bawełna BIO; 
z koronkowymi elementami; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 40–50
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1299*

2.
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WALKX
Buty męskie sportowe
Para 
cholewka: skóra naturalna 
w połączeniu z materiałem 
syntetycznym; z wodoodporną 
membraną; lekka dwukolorowa 
podeszwa z wyraźnym wzorem; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 42–44

TYLKO TERAZ

6500*

WALKX
Botki damskie
Para
cholewka: syntetyczna z jedną 
lub dwiema klamrami; 
tekstylna wyściółka; elastyczna 
podeszwa syntetyczna; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele 
dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

6500*

UP2FASHION
Jeansy damskie
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

3900*

  2017OK1008 AITEX  2017OK1008 AITEX  

3.

3.

WYGODNIE
i ciepło
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HOME CREATION
Kosz na pranie 
z drewna akacjowego
Sztuka
z wyjmowanym workiem na pranie; 
wymiary (szer. × głęb. × wys.): ok. 45 × 45 × 63 cm

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

  98.T.1137 HOHENSTEIN HTTI  98.T.1137 HOHENSTEIN HTTI    98.T.1137 HOHENSTEIN HTTI  98.T.1137 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Ręczniki 
z frotté bambusowej
Sztuka/Opak. 2 szt.
60% bawełna, 40% wiskoza z celulozy bambusowej; 
do wyboru: ręcznik kąpielowy 70 × 140 cm 
lub 2 ręczniki 50 × 100 cm; do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

3500*

HOME CREATION
Dywaniki 
łazienkowe 
z frotté 
bambusowej
Zestaw 2 szt.
60% bawełna, 40% wiskoza 
z celulozy bambusowej; 
nadaje się do użytku przy 
ogrzewaniu podłogowym; 
wymiary: 50 × 75 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Regał łazienkowy 
z drewna akacjowego
Sztuka
lite drewno nieimpregnowane; do wyboru:
• z 4 otwartymi półkami; wymiary: 

ok. 35 × 35 × 115 cm 
• z drzwiczkami i 2 otwartymi półkami; 

wymiary: ok. 35 × 35 × 80 cm 
łatwy montaż, w zestawie materiał 
montażowy

1.

2.

2.

3.

4.

3. 4.

TYLKO TERAZ

145*

TYLKO TERAZ

149*

2.

1.
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BEZDOTYKOWA 
OBSŁUGA

POJEMNOŚĆ:
 250 ML

HOME CREATION
Drewniana deska sedesowa
Sztuka
z chromowanymi, metalowymi okuciami; 
ponadczasowe wzornictwo; 
pasuje do standardowych toalet

TYLKO TERAZ

6500*

HOME CREATION
Kosze podszafkowe
Zestaw 2 szt.
do łatwego zawieszenia; pasują do półek o grubości 
do 35 mm; maksymalne obciążenie: 2 kg; 
wymiary: ok. 40,5 × 14 × 25 cm; do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

2300*

QUIGG
Elektryczny 
dozownik 
mydła w pianie
Sztuka
pojemność: 250 ml; 
z czujnikiem ruchu; możliwość 
regulacji dozowanej ilości 
mydła; zasilanie na baterie

TYLKO TERAZ

5500*

ŁAZIENKA
w dobrym stylu

25www. .pl
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TYLKO TERAZ

6900*

   12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI   12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI    12.HIN.16495 HOHENSTEIN HTTI  12.HIN.16495 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Dywanik 
Shaggy
Sztuka
70% poliester, 30% bawełna; 
z powłoką antypoślizgową; 
ręcznie tkany; o jedwabistym 
połysku; wymiary: 
60 × 100 cm; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

4900*

1.

1.

1.

2.

2. STEROWANIE 
PILOTEM

TIMER

AUTOMATYCZNE 
WYŁĄCZANIE 
PO OK. 90 MIN

QUIGG
Elektryczna poduszka 
rozgrzewająca
Zestaw 
9 poziomów temperatury i timer; indywidualna regulacja 
za pomocą pasa i zatrzasków; zabezpieczenie przed 
przegrzaniem; do wyboru dwa rodzaje

HOME CREATION
Koc polarowy
Sztuka
100% poliester; wymiary: 150 × 200 cm; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2900*

1.

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  
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NOVITESSE
Kołdra 
na cztery pory roku
Sztuka
100% poliester; pikowane wypełnienie; 
wymiary: 135 × 200 cm

TYLKO TERAZ

8500*

95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

  12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI  12.0.08866 HOHENSTEIN HTTI  

  20190K0326 AITEX  20190K0326 AITEX  

QUIGG
Elektryczna nakładka 
rozgrzewająca na materac
Sztuka
z regulacją stref rozgrzewających; zabezpieczenie przed 
przegrzaniem; 4 opaski mocujące; wymiary: 150 × 80 cm

TYLKO TERAZ

7900*

3 POZIOMY 
TEMPERATURY

STEROWANIE 
PILOTEM

AUTOMATYCZNE 
WYŁĄCZANIE 

PO OK. 3 H

3 STREFY 
OGRZEWANIA
STEROWANE
ODDZIELNIE

HOME CREATION
Narzuta
Sztuka
100% poliester; dwustronna; 
pikowana; wymiary: ok. 210 × 280 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

5900*

KRONTALER
Zegar radiowy 
z projektorem
Sztuka 
• projekcja czasu i temperatury na ścianie 
• automatyczna zmiana czasu
• obrotowe ramię projektora
• w zestawie 2 baterie AAA

HITCENOWY

4900*

27www. .pl
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16.01 
Hity OD CZWARTKU

MIŁY AKCENT
w � oim domu

HOME CREATION
Miski ze stali 
nierdzewnej
Zestaw 2 szt.
średnica: 20 i 24 cm; z antypoślizgową 
silikonową podstawą; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

4500*

Lupa 
z oświetleniem LED
Zestaw
soczewki z powiększeniem 2- oraz 4,5-krotnym;
ruchoma rączka umożliwiająca 4-stopniowe 
ustawienie; składany stojak; zintegrowane 
oświetlenie LED; 2 baterie AA w zestawie 

TYLKO TERAZ

3900*

GARDEN FEELINGS
Storczyk Phalaenopsis
Sztuka
średnica doniczki: 9 cm; 2 pędy z kwiatami; 
w ozdobnej doniczce w kształcie kuli; 
wysokość rośliny: ok. 40–55 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

2900*

HOME CREATION
Skrzynka uniwersalna
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• duża skrzynka z wkładką i uchwytem
• zestaw 2 skrzynek
• zestaw 3 skrzynek

TYLKO TERAZ

2500*

www. .pl28 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Piękne
KWIATY



TYLKO TERAZ

449*

KRAKUS
Szynka 
z piersi 
kurczaka
Opak. 100 g 
plastry; mięso z piersi 
kurczaka: 90%; zawiera 
nie więcej niż 3% tłuszczu

TYLKO TERAZ

899*

KRAKUS
Kiełbasa 
krucha 
od szwagra
Opak. 260 g
(1 kg = 34,58)
wieprzowa, podsuszana; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 135 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

269* Mix rodzinny
Opak. 75 g
(100 g = 3,59)
do wyboru: szyneczka 
z kurcząt, pierś pieczona, 
kiełbasa krakowska 
z kurcząt

TYLKO TERAZ

449*

WARMIA
Stek
Cena za 100 g
do wyboru: z antrykotu 
lub z rostbefu

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

29www. .pl
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TYLKO TERAZ

229*

Piwo Domowe 
Słodowe
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,58)
esencjonalne i wyraziste w smaku; 
chmielone na zimno przy użyciu dwóch 
gatunków chmielu: aromatycznego Perle 
i goryczkowego Lunga; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 8% obj.

TYLKO TERAZ

499*

VELVET
Nawilżany papier toaletowy
Opak. 42 szt.
(1 szt. = 0,12)
łagodny dla skóry; zawiera ekstrakty z rumianku i aloesu; 
w praktycznym, zamykanym opakowaniu

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

299*

Dorada 
patroszona, 2 szt.
Cena za 100 g
cała

TYLKO TERAZ

249*

ABRAMCZYK
Dorsz czarny, 
filet
Cena za 100 g 
ze skórą

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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PIĄTKO
SOBOTA

 PT.–SOB. 17–18.01 



CLINAIR
Żel Intensiv 
do toalet
Butelka 750 ml
(1 l = 6,65)
bardzo wydajny i skuteczny; 
usuwa wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia

TYLKO TERAZ

499*

OPTIWISCH
Nawilżane 
ściereczki 
do łazienki/WC
Opak. 45/50 szt.
do wyboru:
• ściereczki do czyszczenia łazienki, 45 szt.
• antybakteryjne ściereczki do WC, 50 szt.

TYLKO TERAZ

449*

OPTIWISCH
Nawilżane ściereczki do mebli
Opak. 24 szt. 
czyszczą delikatnie, nie pozostawiając smug; skutecznie usuwają kurz i zabrudzenia; 
do wyboru:
• do skóry
• do tworzywa sztucznego
• do drewna

TYLKO TERAZ

499*

FAIRY 
Płyn do mycia 
naczyń
Opak. 650 ml
(1 l = 7,68)
usuwa nawet uporczywy 
tłuszcz

TYLKO TERAZ

499*

FOLIA
Zapachowe worki 
na śmieci, 35 l
Rolka 30 szt.
o zapachu mango lub limonki

TYLKO TERAZ

599*

PUTZMEISTER
Środek 
impregnujący
Opak. 400 ml
(1 l = 19,98)
w formie bezbarwnego sprayu; pomaga 
w łatwej i szybkiej impregnacji; chroni 
włókna przed brudem i wilgocią; 
można stosować do odzieży, obuwia, 
torebek, parasoli itp.

TYLKO TERAZ

799*

HOME CREATION
Wycieraczka 
outdoor
Sztuka
100% termoplastyczny 
elastomer; do użytku 
wewnętrznego i zewnętrznego; 
wymiary: 78 × 55 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*
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1200 W

4-PAK

JEDNOCZESNE 
PRZYGOTOWANIE 

2 GOFRÓW

QUIGG
Gofrownica
Sztuka
do jednoczesnego przygotowania 2 gofrów 
w kształcie serc; płyty grzewcze z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu; płynna regulacja 
temperatury; lampki kontrolne trybu pracy; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem

Filtry do okapu
Opak. 4 szt.
pasują do okapów o szerokości 60 cm; 
wykonane z włókna naturalnego 100%; 
z czujnikiem nasycenia tłuszczem

TYLKO TERAZ

1299*

HITCENOWY

8900*

HOME CREATION
Taboret składany
Sztuka
powierzchnia antypoślizgowa; 
obciążenie: maksymalnie ok. 150 kg; 
wymiary rozłożonego: ok. 35 × 28 × 22,5 cm; 
do wyboru różne kolory 

TYLKO TERAZ

2900*
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CHRUPIĄCA
przyjemnośćprzyjemność

TIMER

TEMPERATURA: 
80–200°C

1500 W

POJEMNOŚĆ: 
4,5 L

QUIGG
Frytownica na gorące powietrze
Sztuka 
pojemność ok. 4,5 l; timer: 30 minut; wyświetlacz LCD; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem; z przepisami w zestawie

TYLKO TERAZ

259*

33www. .pl
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NOVITESSE
Poduszka profilowana
Sztuka
poszewka: 100% poliester (mikroplusz); 
wypełnienie z pianki poliuretanowej; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2900*

  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Koszulka damska 
z długim rękawem 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®); do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

2900*
2-PAK

1.

1.

2.

3.

4.

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Spodnie 
damskie 
dresowe 
z bawełną BIO
Para
90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®) lub 95% bawełna 
BIO, 5% elastan (Lycra®); 
z kieszeniami i paskiem 
ściągającym w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

2900*

2.

LENIWE 
wieczory

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648

ZAGŁÓWEK 
O ŚREDNICY 

15 CM 

PODUSZKA 
PROFILOWANA 

POD NOGI: 
25 × 19 × 7,5 CM

PODUSZKA 
PROFILOWANA 

POD PLECY: 
30 × 28 × 6 CM
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100% 
BAWEŁNA 

  16.0.85736 HOHENSTEIN HTTI  16.0.85736 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

MAR COLLECTION
Rajstopy 
damskie
Para
75% bawełna, 23% poliamid, 
2% elastan; z efektownym 
ściegiem warkoczowym; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–L

TYLKO TERAZ

1899*

WALKX
Skarpety norweskie 
damskie/męskie
Para
50% wełna, 20% akryl, 20% polipropylen, 
10% poliester; bardzo miękkie; do wyboru 
różne kolory
Rozmiary: 37/38–45/46
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

799*

QUEENTEX
Koszula nocna z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 96% bawełna BIO, 
4% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

2900*

TYLKO TERAZ

5900*

ENRICO MORI
Koszula męska 
flanelowa 
ocieplana
Sztuka
100% bawełna (flanela), podszewka 
i watowanie: 100% poliester; 
z dwiema zapinanymi kieszeniami 
na piersi; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

3.

4.

Certi� ed by CU 817648Certi� ed by CU 817648
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40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

ACTIVE TOUCH
Ławka treningowa
Sztuka
składana, z linkami treningowymi 
z funkcją ekspandera, 
z przykładowymi ćwiczeniami 

HOME CREATION
Antypoślizgowy 
ręcznik do jogi 
Sztuka
90% poliester, 10% poliamid; 
wymiary: 60 × 183 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3500*
ACTIVE TOUCH
Mata 
sportowa
Zestaw
do ćwiczeń 
gimnastycznych, 
aerobiku i fitnessu; 
z praktycznym pasem 
do noszenia; 
do wyboru trzy kolory 

TYLKO TERAZ

5900*

   18.0.55474 HOHENSTEIN HTTI   18.0.55474 HOHENSTEIN HTTI    D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

TRZYMAJ
formę!

TYLKO TERAZ

149*

18.01
Hity OD SOBOTY

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

Oferta obowiązuje w podanym terminie 
lub do wyczerpania zapasów. 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.

www zawsze .pl
3/2020

facebook.com/aldipolska36

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 7.00
Formularz kontaktowy na www.ALDI.pl
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