
OD PONIEDZIAŁKU 7.10 OD ŚRODY 9.10 OD SOBOTY 12.10

MISTRZOWSKA OFERTA STR. 12–13 DZIEŃ NAUCZYCIELA STR. 10–11

Strona 34Strona 18Strona 7

HITCENOWY

4900*
HITCENOWY

2900*

LE COQ DE FRANCE
Oryginalny francuski 
ser Camembert
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)

UP2FASHION
Długi kardigan 
damski
Sztuka

HOME CREATION
Szklanki utrzymujące 
temperaturę
Zestaw 2/3 szt.

HITCENOWY

500*

699

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

OFERTA OD 7.10
RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI



z natury!

PROSTOz natury!

PROSTOz natury!

Winogrona 
zielone 
bezpestkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
klasa I;
kraj pochodzenia: Włochy

PROMOCJA

599399*
33% TANIEJ

Jabłka 
Szampion; Jonagored/
Jonagold; Ligol; Gloster
Cena za kg
klasa I;
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

299199*
33% TANIEJ

Kapusta 
czerwona, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

349239*
31% TANIEJ

Pomidorki Cherry
Opak. 250 g
(100 g = 1,12)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

399279*
30% TANIEJ

Sałata masłowa
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

249169*
32% TANIEJ

Sałata masłowaSałata masłowa

Pomidorki Cherry

POLSKIE
JABŁKA

Grejpfrut, 
luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: RPA

PROMOCJA

749449*
40% TANIEJ

Zioła w doniczce
Sztuka
do wyboru: tymianek, mięta, 
kolendra lub oregano; 
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

399279*
30% TANIEJ
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tropikalna 
słodycz

Choć pochodzi z daleka, w smaku przypomina polską śliwkę, 
a z wyglądu pomidora. Jego miąższ jest słodki, lekko twardy 
i idealnie sprawdza się jako składnik dżemów czy galaretek. 
W surowej postaci stanowi idealny dodatek do deserów 
lodowych, sałatek owocowych lub jest samodzielną, 
zdrową i niskokaloryczną przekąską.  

KAKI

NISKOKALORYCZNE 

PRZECHOWYWAĆ 
W LODÓWCE

z chara� erem
WARZYWO

TYLKO TERAZ

369*

Rzodkiew biała, luz
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

TYLKO TERAZ

249*
Kaki
Sztuka
kraj pochodzenia: Hiszpania

3www. .pl
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PROMOCJA

849640*
24% TANIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Mięso mielone 
wieprzowo-
-wołowe 
Opak. 400 g
(1 kg = 16,00)
80% mięsa wieprzowego 
i 20% mięsa wołowego

PROMOCJA

549420*
23% TANIEJ

Oryginalna szynka szwarcwaldzka
Opak. 100 g
wędzona; 100 g produktu wyprodukowano ze 130 g mięsa wieprzowego

PROMOCJA

749560*
25% TANIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka 
z kurczaka
Opak. 400 g
(1 kg = 14,00)
świeża

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

TYLKO TERAZ

2999*

GIŻEWSKI
Kiełbasa 
pieczona
Cena za kg
100 g produktu wyprodukowano ze 121 g mięsa; 
z mięsa z indyka; w naturalnym jelicie wieprzowym

TYLKO TERAZ

799*

SŁAWA
Kiełbasa krucha z indyka
Opak. 270 g
(1 kg = 29,59)
bez dodatku glutaminianu sodu, fosforanów, soi, 
ze 132 g mięsa wyprodukowano 100 g produktu
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Wielu Klientów już ma swój 
ulubiony produ�  w ALDI.
Sprawdź, jaki będzie Twój!

DOŁĄCZ 
DO PACZKI!
Chcesz dostać paczkę naszych 
artykułów do przetestowania, 
zgłoś się na zawszeALDI.pl. 

Chcesz dostać paczkę naszych 
artykułów do przetestowania, 
zgłoś się na 

PROMOCJA

349250*
28% TANIEJ

TRADER JOE’S
Chleb chrupki
Opak. 250 g
(100 g = 1,00) 
do wyboru: pełnoziarnisty lub z sezamem

PROMOCJA

249190*
23% TANIEJ

Bagietka wiejska 
Sztuka 300 g
(1 kg = 6,33)
pszenna 

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ

Pizza Classico
Sztuka 150 g
(100 g = 1,57)
z salami, papryką i cebulą

5www. .pl
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RYBY Z ALDI

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

PROMOCJA

14991100*
26% TANIEJ

TRADER JOE’S
Syrop klonowy
Butelka 250 ml
(100 ml = 4,40)
oryginalny kanadyjski syrop klonowy; 
100% syrop z drzewa klonowego

PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

Jogurt z musli i owocami
Opak. 285 g
(1 kg = 15,09) 
z łyżeczką; do wyboru: z wiśniami i chrupiącym musli z czekoladą, 
czerwone owoce w kisielu, z truskawkami i chrupiącym musli z kokosem, 
z owocami i chrupiącym musli z kokosem

HOFBURGER
Ser kozi twardy
Opak. 150 g
(100 g = 4,40)
naturalny; w plastrach

PROMOCJA

349260*
25% TANIEJ

VIER VÄLDER
Ser domowy mini
Opak. 115 g
(100 g = 2,26)
ser harceński; do wyboru: ser żółty, pleśniowy, z kminkiem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

599460*
23% TANIEJ

NORDHOLMER
Filety śledziowe 
w sosach
Opak. 400 g
(1 kg = 11,50)
zawartość filetów 
śledziowych: 40%; 
do wyboru:
• w sosie jogurtowym z ziołami
• w sosie koperkowym z ogórkiem
• w sosie śmietanowym

PROMOCJA

999770*
22% TANIEJ

FISH FINESSE
Soczysty filet 
z mintaja 
Opak. 400 g
(1 kg = 19,25)
do wyboru: 
z sosem serowo-
-brokułowym, 
pomidorowym 
lub pikantnym bordelaise 

** **

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

Opak. 400 gOpak. 400 g

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

PROMOCJA

999790*
20% TANIEJ

ROOKHUS
Łosoś norweski 
w plastrach
Opak. 100 g
wędzony; solony na sucho

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony
produkt

chłodzony

PROMOCJA

599470*
21% TANIEJ

Limburger/Allgäuer
Opak. 180/200 g
(100 g = 2,61/2,35)
niemiecki ser miękki; z porostem czerwonej 
lub białej pleśni; do wyboru różne rodzaje

produkt
chłodzony

PROMOCJA

799660*
TANIEJ O139ZŁ

www. .pl6 *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 7–12.10
Okazje TYGODNIA

Idealnie kremowy wewnątrz, z delikatną, białą skórką 
na zewnątrz. W wersji łagodnej jak baranek i ostrej 

jak brzytwa. Oto oryginalny francuski ser Camembert 
Le Coq De France. Kto raz go spróbuje, ten szybko 

dojrzeje do kolejnych zakupów w ALDI.
Więcej na zawszeALDI.pl.

LE COQ DE FRANCE
Oryginalny francuski 
ser Camembert
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
zawartość tłuszczu w suchej masie: 45%; 
do wyboru: klasyczny lub pikantny

produkt
chłodzony

HITCENOWY

500*

699
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Idealnie kremowy wewnątrz, z delikatną, białą skórką 
na zewnątrz. W wersji łagodnej jak baranek i ostrej 

jak brzytwa. Oto oryginalny francuski ser Camembert 
Le Coq De France. Kto raz go spróbuje, ten szybko 

dojrzeje do kolejnych zakupów w ALDI.
Więcej na zawszeALDI.pl.

LE COQ DE FRANCE
Oryginalny francuski 
ser Camembert
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
zawartość tłuszczu w suchej masie: 45%; 
do wyboru: klasyczny lub pikantny

produkt
chłodzony

HITCENOWY

500*

699
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STREFA MALUSZKA

EKSPRES
do Japonii

EKSPRES
PROMOCJA

699555*
20% TANIEJ

KITCHENETTE
Danie gotowe
Opak. 400 g
(1 kg = 13,88)
do wyboru: 
• chili con carne
• spaghetti bolognese
• zapiekanka z brokułami
• makaron carbonara

PROMOCJA

229160*
30% TANIEJ DOBRE PLONY

Ryż parboiled
Opak. 4 × 100 g
(1 kg = 4,00)
długoziarnisty; w torebkach

PROMOCJA

349270*
22% TANIEJ

OYAKATA
Japońskie 
danie instant
Opak. 90/93 g
(100 g = 3,00/2,90)
do wyboru:
• Curry – danie instant z sosem o smaku curry
• Japońska wołowina wasabi – wyrazisty smak wołowiny z pikantnym wasabi 

(chrzan japoński) w daniu z makaronem z dodatkiem sosu
• Japoński klasyczny – danie instant z sosem o smaku przypraw korzennych

PROMOCJA

219170*
22% TANIEJ ALL SEASONS

Mieszanka na zupę
Opak. 450 g
(1 kg = 3,78)
do wyboru: barszcz ukraiński lub zupa kalafiorowa 

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

PROMOCJA

559440*
21% TANIEJ

GERBER
Owocowy krem z jogurtem
Słoik 190 g
(100 g = 2,32)
po 6. miesiącu życia

PROMOCJA

629500*
20% TANIEJ

NESTLÉ
Kaszka ryżowa z owocami
Opak. 180 g
(100 g = 2,78)
delikatny posiłek; do wyboru różne rodzaje

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

NOWE OPAKOWANIE
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TYLKO TERAZ

749*

SCHOLETTA 
Czekolada 
dekorowana
Opak. 105 g
(100 g = 7,13)
do wyboru: biała czekolada 
z dodatkiem czekolady mlecznej, 
płatkami kokosowymi i solą morską 
lub czekolada z białą czekoladą, 
irlandzką whisky i posypką 
czekoladową, z kawałkami toffi

PROMOCJA

129100*
22% TANIEJ Knoppers

Sztuka 25 g
(100 g = 4,00)
wafelek z nadzieniem 
mleczno-orzechowym 

PROMOCJA

149110*
26% TANIEJ

GOOD FOOD
Wafle 
karmelowe 
Opak. 30 g
(100 g = 3,67)
do wyboru: o smaku 
karmelowym 
lub słonego karmelu 

TYLKO TERAZ

799*

BISCOTTO
Wafelki w czekoladzie
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 4,00)
do wyboru: w czekoladzie 
lub czekoladzie mlecznej 

TYLKO TERAZ

1499*

Krówki w kance 
Opak. 285 g
(1 kg = 52,60)
cukierki mleczne z miękkim nadzieniem 

TYLKO TERAZ

499*

BISCOTTO
Ciastka z czekoladą 
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
w dwóch kształtach do wyboru: 
muszelki lub okrągłe 

PROMOCJA

369280*
24% TANIEJ

Kulki 
rumowe
Opak. 200 g
(100 g = 1,40)
kulki z rumem jamajka, 
w posypce z czekolady; 
rum jamajka: 3%

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

na warunkach Fairtrade. Więcej na 
www.info.fairtrade.net/program

9www. .pl
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NA EKSPOZYTORACH

TYLKO TERAZ

1999* Ferrero Collection 
Opak. 172 g
(100 g = 11,62)
mieszanka pralin 

TYLKO TERAZ

999*

Ferrero Rocher
Opak. 100 g
chrupiący wafelek z kremowym nadzieniem i całym orzechem laskowym, 
zatopionym w mlecznej czekoladzie posypanej kruszonymi orzechami laskowymi

TYLKO TERAZ

799*

WAWEL
Czekolada 
nadziewana
Opak. 290/300 g
(1 kg = 27,55/26,63)
do wyboru: z nadzieniem 
truskawkowym lub chrupiącym 
kakaowym

899*

GARDEN FEELINGS
Kwiaty cięte

Bukiet
do wyboru: 

róże, gerbery,
 lilie, frezje, 

alstroemerie

TYLKO TERAZ

249*

WAWEL
Czekolada
Opak. 100 g
do wyboru różne rodzaje 

Czekoladki Mon Cheri
Opak. 157,5 g
(100 g = 7,61)
praliny z czekolady, z nadzieniem z wiśni i likieru

TYLKO TERAZ

1199*

SŁODKIE
dziękuję!
14 PAŹDZIERNIKA 
DZIEŃ NAUCZYCIELA 

NA EKSPOZYTORZE
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STORCK
Merci 
Opak. 250 g
(100 g = 5,00)
mieszanka czekoladek w różnych smakach

PROMOCJA

17991350*
24% TANIEJ

MK CAFÉ
Premium 
Opak. 500 g
(1 kg = 27,00)
kawa mielona; kompozycja ziaren 
pochodzących z najlepszych plantacji 
kawy na trzech kontynentach: 
Ameryce Południowej, Afryce i Azji

E. WEDEL
Ptasie Mleczko
Opak. 380 g
(1 kg = 28,95)
do wyboru: waniliowe lub 
śmietankowe

PROMOCJA

999790*
20% TANIEJ

Belgijskie owoce morza
Opak. 250 g
(100 g = 3,16)
czekoladowe praliny nadziewane 
kremem z orzechów laskowych

PROMOCJA

689550*
20% TANIEJ

PERFETTO
Śliwka w czekoladzie
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
kandyzowana

PROMOCJA

29992200*
26% TANIEJ

MORENO
Caffè Crema
Opak. 1 kg
kawa palona, ziarnista; 
mieszanka ziaren kawy 
Arabica i Robusta 
gwarantująca doskonały 
balans między mocą 
i łagodnością

PROMOCJA

23991900*
20% TANIEJ

JACOBS
Cronat Gold
Opak. 200 g
(100 g = 9,50)
kawa rozpuszczalna

TYLKO TERAZ

1199*

PRIMA
Finezja
Opak. 500 g
(1 kg = 23,98)
kawa mielona 
o delikatnym smaku

PROMOCJA

12991100*
TANIEJ O199ZŁ

PROMOCJA

14991250*
TANIEJ O249ZŁ
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MISTRZOWSKA
oferta
KIBICUJEMY NASZYM!

Z OLEJEM 
SŁONECZNIKOWYM

TYLKO TERAZ

699*

Snickers/Twix/Mars Bites
Opak. 136/140 g
(100 g = 5,14/4,99)
do wyboru:
• minibatoniki z nugatowym nadzieniem 

i orzeszkami ziemnymi w karmelu i czekoladzie
• minibatoniki z ciastkami i karmelem, 

oblane czekoladą
• minibatoniki z nadzieniem nugatowym

TYLKO TERAZ

249*

MILKEFFEKT
Serowy warkoczyk wędzony
Opak. 50 g
(100 g = 4,98)
warkocze serowe to produkt na bazie parzonego 
i wędzonego sera edam; wędzone drewnem bukowym; 
wyłącznie z naturalnych składników, w oparciu 
o tradycyjną recepturę

TYLKO TERAZ

399*

SUNNY FAMILY
Fit 
ziemniaczki
Opak. 75 g
(100 g = 5,32)
do wyboru: czarnuszka 
lub sól morska

TYLKO TERAZ

449*
ARTUR
Krakersy
Opak. 500 g
(1 kg = 8,98)
solone

TYLKO TERAZ

299*

CRUNCHIPS
Chipsy
Opak. 110 g
(100 g = 2,72)
do wyboru: 
ser z jalapeño, papryka ze śmietaną, 
wasabi ze śmietaną

PROMOCJA

249180*
27% TANIEJ

FEURICH
Paluszki
Opak. 250 g
(100 g = 0,72)
solone

PROMOCJA

209165*
21% TANIEJ

FEURICH
Chipsy
Opak. 140 g
(100 g = 1,18)
z olejem słonecznikowym; 
do wyboru: solone 
lub zielona cebulka

produkt
chłodzony

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne
Opak. 500 g
(1 kg = 11,00)
do wyboru: solone (smażone), 
bez soli (prażone bez użycia tłuszczu)

PROMOCJA

749550*
26% TANIEJ

NA EKSPOZYTORZE
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

249*

TARCZYŃSKI
Kabanos Exclusive 
wieprzowy GO 
Opak. 50 g
(100 g = 4,98)
100 g produktu wyprodukowano 
ze 185 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

599*

TARCZYŃSKI
Stripsy
Opak. 50 g
(100 g = 11,98)
100 g produktu wyprodukowano 
z 240 g mięsa wieprzowego; 
surowe paski z szynki

TYLKO TERAZ

469*

TARCZYŃSKI
Kabanosy 
dojrzewające 
wieprzowe
Opak. 90 g
(100 g = 5,21)
100 g produktu wyprodukowano 
z 200 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

899*

GIŻEWSKI
Piwoszki extra 
Opak. 250 g
(100 g = 3,60)
100 gramów produktu wyprodukowano 
ze 171 g mięsa drobiowego i wieprzowego

TYLKO TERAZ

699*

SŁAWA
Kabanosy z indyka 
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
100 g produktu wyprodukowano 
ze 141 g mięsa z indyka

TYLKO TERAZ

299*

TYLKO TERAZ

299*

Piwo 
Łomża 
Butelka 0,5 l
(1 l = 5,98)
ciemne;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,5% obj.

Piwo 
Lwowskie
Butelka 0,45 l
(1 l = 6,64)
lekki, orzeźwiający lager 
w czeskim wydaniu; klasyczna 
receptura w rzemieślniczym 
wykonaniu pokazuje wyraźnie 
wyczuwalną słodowość kojarzącą 
się ze smakiem zboża i chleba; 
wszystko to delikatnie kontrowane 
jest goryczką z rodzimej odmiany 
chmielu „Marynka”; 
kraj pochodzenia: Ukraina
zaw. alk. 4,9% obj.

DĘBOWE
Dojrzałe Mocne
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,80)
piwo jasne, 
bursztynowe 
o bogatym smaku 
i aromacie;
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 7,0% obj.

299240*

TANIEJ O059ZŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

 bez glutenu

 bez dodatku fosforanów
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PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

KUBUŚ
Play Woda 
& Owoce
Butelka 0,4 l
(1 l = 3,75)
napój owocowy 
bez dodatku cukru; 
o smaku malinowym

PROMOCJA

119080*
32% TANIEJ

WIESGART
Napój 
jabłkowy
Butelka 0,5 l
(1 l = 1,60)
gazowany; na bazie 
wody mineralnej; 
zawartość soku 
jabłkowego: 60%

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

HORTEX
Sok 
pomarańczowy
Butelka 1 l
100%

PROMOCJA

149110*
26% TANIEJ

MUSZYNA SKARB ŻYCIA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,73)
wysoko zmineralizowana; lekko gazowana

TYLKO TERAZ

199*

ŻYWIEC ZDRÓJ
Napój 
herbaciany
Butelka 0,5 l
(1 l = 3,98)
niegazowany; z ekstraktem z czarnej 
herbaty, o smaku brzoskwini i pomarańczy

PROMOCJA

449330*
26% TANIEJ

Sok jabłkowy 
bezpośrednio 
wyciskany
Butelka 1 l
naturalnie mętny

produkt
chłodzony

JABŁKO
w roli głównej
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STREFA PUPILA

PROMOCJA

699500*
28% TANIEJ

BIOCURA
Mleczko/Balsam do ciała
Butelka 500 ml
(1 l = 10,00)
zawiera cenne olejki; 
do skóry suchej lub normalnej

PROMOCJA

14991190*
20% TANIEJ

SOLO
Papier toaletowy 
4-warstwowy
Opak. 10 rolek
z najwyższej jakości czystej celulozy, bielonej bez użycia 
chloru; z nowoczesnym, dwustronnym wzorem

PROMOCJA

12991000*
23% TANIEJ

 MILDEEN MED
Maść końska
Opak. 500 ml
(1 l = 20,00) 
preparat pielęgnacyjny zawierający ekstrakty ziołowe 
i olejek miętowy; szybko się wchłania, nie pozostawia 
tłustej warstwy; zapewnia skórze uczucie chłodu 
i świeżości; łagodzi dyskomfort napięcia mięśniowego, 
lekkich stłuczeń oraz kontuzji sportowych 

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

BIOCURA
Żel pod prysznic
Opak. 300 ml
(1 l = 7,67)
do wyboru: naturalny, do skóry wrażliwej, 
lawendowo-różany

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

CALIX
Wkład 
do znicza
Sztuka
100% parafina; 
czas palenia: 
ok. 64 h; 
wysokość: 18 cm

PROMOCJA

15991200*
24% TANIEJ

AKUTA
Tabletki do zmywarki 
All in One
Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,30)
ze środkiem nabłyszczającym, neutralizatorem 
zapachów, funkcją ochrony srebra; nadają 
połysk produktom ze stali nierdzewnej

PROMOCJA

695500*
28% TANIEJ

AKUTA
Nabłyszczacz 
do zmywarki
Opak. 1 l
zapobiega pojawianiu się 
zacieków na naczyniach; 
nadaje doskonały połysk

PROMOCJA

459360*
21% TANIEJ

WWUFF
Przekąski dla psa 
Opak. 175/195/250/275/300 g
(100 g = 2,06/1,85/1,44/1 kg = 13,09/12,00)
karma uzupełniająca dla dorosłych psów; do wyboru:
• nadziewane przekąski usprawniające stawy
• twarde kostki na mocne zęby
• nadziewane przekąski do żucia
• mininadziewane przekąski do żucia
• meganadziewane przekąski do żucia

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

TOPIC
Karma mokra dla kota
Puszka 205 g
(100 g = 0,73)
pełnoporcjowa; dla dorosłych kotów; 
bez barwników i substancji konserwujących; 
z witaminami A, D3 i E; z kwasami 
tłuszczowymi omega-3 i omega-6; 
do wyboru różne rodzaje
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W ALDI od lat troszczymy się o środowisko oraz dbamy o to, aby  pozostawiać pozytywny ślad 
w otoczeniu społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. W tym roku sieć ALDI w Polsce została 
Partnerem Strategicznym Święta Drzewa – jednej z najbardziej znanych ekologicznych inicjatyw 
Klubu Gaja, w ramach której do tej pory posadzono już blisko 900 tysięcy drzew!

Tegoroczna 17. edycja Święta Drzewa odbywa się pod hasłem „Drzewa dla klimatu”, a jej celem jest 
złagodzenie skutków zmian klimatycznych i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

W ramach Święta Drzewa ALDI posadzi aż 2800 drzew! Dzięki współpracy z Klubem Gaja mamy 
pewność, że nasza akcja przyniesie długofalowe efekty – aby na tym, co zrobimy pierwszy RAZ, 
przyroda korzystała już ZAWSZE.

tyle drzew 
posadzi ALDI

2 800

ALDI dla dobra klimatu
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NIKE
Bluza męska z kapturem
Sztuka
77% bawełna, 23% poliester; ocieplana; z kapturem; 
z przodu kieszenie; ściągacze przy mankietach 
i na dole bluzy; do wyboru różne kolory
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

149*

NIKE
Spodnie męskie 
dresowe
Para
80% bawełna, 20% poliester; ocieplane; 
2 kieszenie boczne; ściągacze 
na nogawkach; do wyboru różne kolory
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

129*

ALDI dla dobra klimatu

NOŚ SIĘ
oryginalnie

• SWOBODA RUCHU
• STYLOWY WYGLĄD
• OCHRONA PRZED ZIMNEM
• WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
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NA luzie

TYLKO TERAZ

2900*
UP2FASHION
Spodnie damskie
Para
57% poliester, 40% wiskoza, 3% elastan lub 77% wiskoza, 
20% poliester, 3% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1099*
UP2FASHION
Skarpety 
damskie 
z jedwabiem
Para
32% wełna, 28% bawełna, 
24% poliamid, 15% jedwab, 
1% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–39/42

UP2FASHION
Długi kardigan 
damski
Sztuka
75% akryl, 22% poliamid, 3% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

3300*

UP2FASHION
Koszulka/Sweter damski
Sztuka
57% poliester, 40% wiskoza, 3% elastan lub 77% wiskoza, 
20% poliester, 3% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

   02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI   02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  

2.

2.

4.

TYLKO TERAZ

1999*

WALKX
Kapcie 
pluszowe 
damskie
Para
materiał wierzchni z puszystej 
tkaniny; miękka, ciepła podszewka; 
elastyczna podeszwa; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40

3.

3.

HITCENOWY

4900*

1.

1.

4.

   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI   12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  
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TYLKO TERAZ

6900*
Pościel flanelowa 
młodzieżowa 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; 
w komplecie poszwa 140 × 200 cm 
i poszewka 65 × 65 cm; 
do wyboru różne rodzaje

QUALITY TEXTILES
Prześcieradło 
flanelowe z gumką, 
z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; 
na materac o wysokości 25 cm; 
wymiary: 90 × 200 cm; 
do wyboru różne kolory

  1905056 HOHENSTEIN HTTI  1905056 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

2900*

  CQ 628/5 IFTH HOHENSTEIN HTTI  CQ 628/5 IFTH HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

799*

QUALITY TEXTILES
Poszewka bawełniana
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 40 × 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

Certi� ed by CU 1006438Certi� ed by CU 1006438

  1501006 CENTEXBEL  1501006 CENTEXBEL  
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TYLKO TERAZ

1199*

POCOPIANO
Skarpetki zimowe 
dziecięce z bawełną BIO
Opak. 2 pary
88% bawełna BIO, 10% poliamid, 2% elastan lub 80% bawełna BIO, 18% poliamid, 
2% elastan; w zestawie jedna para ocieplona na całej długości i jedna 
z ocieploną podeszwą; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–31/34

TYLKO TERAZ

2400*

POCOPIANO
Bluza dziewczęca/
chłopięca pluszowa
Sztuka
100% poliester lub 100% poliester, rękawy: 
78% bawełna, 18% poliester, 4% wiskoza; 
ze ściągaczem przy dekolcie, 
rękawach i u dołu
Rozmiary: 92–116

TYLKO TERAZ

3500*

WALKX
Clogsy dziecięce
Para
tekstylna wyściółka; głęboka wkładka pokryta skórą; 
lekka i elastyczna podeszwa; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 31–35
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

2900*

POCOPIANO
Jeansy dziewczęce/
chłopięce ocieplane
Para
83% bawełna, 15% poliester, 2% elastan, podszewka: 
100% bawełna; z wewnętrzną regulacją obwodu pasa
Rozmiary: 92–116

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

1.

3.

4.

STYLOWE

2-PAK

1.

2.

2.

Certi� ed by Control UnionCerti� ed by Control Union
CU 847995CU 847995

IDEALNE 
NA CHŁODNE 

DNI
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TYLKO TERAZ

4900*

WALKX
Buty zimowe dziecięce
Para
materiał tekstylny w połączeniu z syntetykiem; 
wodoszczelna i wiatroszczelna membrana; 
ocieplane wnętrze, wkładka pokryta folią 
aluminiową; do wyboru dwa modele
Rozmiary: 25–31
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

4900*

POCOPIANO
Kurtka 
dziewczęca/
chłopięca 
zimowa
Sztuka
100% poliester 
z impregnacją 
Bionic-Finish Eco; 
ze ściągaczami przy 
rękawach; z kapturem 
i odblaskowymi 
elementami
Rozmiary: 92–116

   11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI   11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

3.

4.

4.

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

dzieciaki

1.

2.

Z CIEPŁYM 
PLUSZEM
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TYLKO TERAZ

8900*

HOME CREATION
Stołek 
z metalowymi nogami
Sztuka
tapicerowane siedzisko, 100% poliester; ze schowkiem 
do przechowywania; może pełnić funkcję stolika; 
maksymalne obciążenie: 100 kg; wymiary (średn. × wys.): 
ok. 36 × 45 cm; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

3500*

HOME CREATION
Dywanik z nadrukiem
Sztuka
100% bawełna; z antypoślizgowym spodem; 
wymiary: 70 × 140 cm; do wyboru różne rodzaje

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI    13.HIN.35585 HOHENSTEIN HTTI  13.HIN.35585 HOHENSTEIN HTTI  

1.

1.

2.

3.

TYLKO TERAZ

7900*

HOME CREATION
Koc polarowy Teddy
Sztuka
70% poliester, 30% bawełna; brzegi obszyte ozdobną lamówką; 
wymiary: ok. 150 × 200 cm; do wyboru różne kolory 

2.

4.

3.

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®
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TYLKO TERAZ

4900*

HOME CREATION
Akcesoria łazienkowe, seria Milano
Sztuka
stal nierdzewna chromowana, 
szkło hartowane; do wyboru: 
• kosz prysznicowy trójkątny; 

wymiary: ok. 18 × 18 × 24 × 7,5 cm
• kosz prysznicowy prostokątny; 

wymiary: ok. 22 × 11 × 7,5 cm
• półka szklana trójkątna; wymiary: 

ok. 25 × 25 × 35 cm; grubość szkła: 
ok. 7,8 mm

• półka szklana prostokątna; wymiary: 
ok. 50 × 14 cm; grubość szkła: ok. 7,8 mm

• 2-ramienny wieszak na ręczniki; 
długość: ok. 42,5 cm; średnica: ok. 14 mm

TYLKO TERAZ

2400*

HOME CREATION
Akcesoria 
łazienkowe małe, 
seria Milano
Sztuka/Zestaw 2 szt.
stal nierdzewna chromowana, 
szkło hartowane; do wyboru:
• uchwyt na papier toaletowy
• zestaw 2 uchwytów na ręczniki
• szklany kubek na szczoteczkę 

do zębów
• mydelniczka

TYLKO TERAZ

3900*

Stacja pogodowa 
sterowana radiowo
Sztuka
duży wyświetlacz z podświetleniem; 
wskaźnik temperatury zewnętrznej 
i wewnętrznej; pamięć temperatury 
minimalnej i maksymalnej; zasięg 
do 100 m (na otwartej przestrzeni); 
w zestawie baterie; do wyboru kolor 
biały lub czarny

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Wieszak na drzwi
Zestaw
3 drążki o różnych głębokościach; do wieszania na drzwiach lub ścianie prysznica; 
do typowych drzwi o grubości do 1,9 cm; w komplecie 4 haki do indywidualnego 
rozmieszczenia; z chromowanego metalu; wymiary (szer. × głęb. × wys.): 
ok. 64 × 17 × 87 cm; do wyboru dwa kolory

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Dywanik 
łazienkowy
Sztuka
100% bawełna; 
z antypoślizgowym spodem; 
wymiary: 60 × 100 cm; 
do wyboru różne rodzaje

   08.JA.59453 HOHENSTEIN HTTI   08.JA.59453 HOHENSTEIN HTTI  

4.

30°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

PORĘCZNE 
rozwiązanie

RÓŻNE KOLORY:

CZUJNIK 
RADIOWY 

433,92 MHZ

MOŻLIWOŚĆ 
MONTAŻU 

NA ŚCIANIE

23www. .pl
*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.

9.10
Hity OD ŚRODY



TYLKO TERAZ

1199*

3M
Środek do czyszczenia 
stali nierdzewnej/
Impregnat do szkła
Opak. 200 ml
(100 ml = 6,00)
do wyboru:
• środek do czyszczenia stali nierdzewnej (matowej, błyszczącej 

i szczotkowanej); zapobiega powstawaniu śladów po odciskach palców
• impregnat do szkła: do okien, szklanych kabin prysznicowych, luster itp.

TYLKO TERAZ

1399*

HOME CREATION
Zestaw do mocowania na klej
Zestaw
przydatny np. w łazience do mocowania haczyków 
na ręczniki; bez konieczności wiercenia

TYLKO TERAZ

1699*

PUTZMEISTER
Zestaw do wycierania 
kurzu/Ściereczki 
antystatyczne
Zestaw/Opak. 100 szt.
zestaw do wycierania kurzu zawiera 
mop o wysokości całkowitej ok. 128 cm 
i przegubie obracanym o 360° oraz 10 ściereczek 
antystatycznych przeznaczonych do kilkukrotnego 
użytku; ściereczki antystatyczne czyszczą bez użycia 
środków czyszczących; ze strukturą przyciągającą 
włosy, kurz i zabrudzenia; do uniwersalnego 
zastosowania

TYLKO TERAZ

799*

TWIDO
Środek ułatwiający 
prasowanie 4 w 1
Butelka 500 ml
(1 l = 15,98)
łączy w sobie 4 funkcje: krochmalu, umożliwia 
łatwiejsze prasowanie, działa przeciw 
zagnieceniom i chroni tkaniny przed ponownym 
zabrudzeniem; zapewnia pachnące świeżością 
tkaniny, które dłużej wyglądają jak nowe; 
w praktycznym opakowaniu

TYLKO TERAZ

1899*
TOP CRAFT
Baterie alkaiczne
Opak. 20 szt.
do wyboru baterie AA (LR6) lub AAA (LR03)
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Piękny
OGRÓD

TYLKO TERAZ

1999*

Orchidea
Sztuka
średnica doniczki: 12 cm; wysokość: 
50–70 cm; roślina dwupędowa; 
minimum 12 kwiatów; do wyboru 
różne kolory

HELBO
Półmaska filtrująca neoprenowa
Zestaw
chroni drogi oddechowe przed smogiem, pyłami, dymami, mgłą; 
neopren zapewnia skuteczną termoizolację; duże otwory powietrzne 
sprzyjają swobodnemu oddychaniu; w zestawie z 1 wymiennym filtrem; 
do wyboru kolory biały lub czarny w rozmiarach M lub L 

1437

MASKA 
ANTYSMOGOWA
wielokrotnego użytku, 
z wymiennym filtrem

HELBO
Filtry do półmaski 
neoprenowej 
Opak. 2 szt.
wymienne filtry do maski antysmogowej Helbo; 
pasują do masek wszystkich rozmiarów; przy użytkowaniu 
ok. 1,5 godziny dziennie filtr zachowuje sprawność przez ok. 2 tygodnie

TYLKO TERAZ

4900*

TYLKO TERAZ

799*

Z 1 WYMIENNYM 
FILTREM 

W OPAKOWANIU

DO CODZIENNEGO 
UŻYTKU 

NA SPACERZE, 
W DRODZE 
DO PRACY 

LUB SZKOŁY

DO OCHRONY 
PRZED SMOGIEM: 
CZĄSTECZKAMI 

PYŁU PM2,5 I PM10

RÓWNIEŻ DO UŻYTKU 
SPORTOWEGO 

DLA: BIEGACZY, 
ROWERZYSTÓW, 

NARCIARZY

KWITNĄCE
okazje
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10.10 
Hity OD CZWARTKU

TYLKO TERAZ

799*

GARDEN FEELINGS
Wrzosiec 
delikatny
Sztuka
w doniczce o średnicy 11 cm, 
wysokość: ok. 25 cm



Halibut, filet
Cena za 100 g
bez skóry

TYLKO TERAZ

599*

OLMA
Olmin l’Original
Opak. 100/125 g
(100 g = 3,99/3,19)
morawski ser miękki, z porostem białej pleśni; 
do wyboru: naturalny, pomidory-bazylia 
lub jalapeno i chili

TYLKO TERAZ

399*

ABRAMCZYK
Miruna nowozelandzka, 
filet
Cena za 100 g
bez skóry

TYLKO TERAZ

449*

SILESIA
Kiełbasa 
tradycyjnie wędzona
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
tradycyjna receptura; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 114 g mięsa wieprzowego, nie zawiera GMO

TYLKO TERAZ

599*
DROSED
Galaretki 
Opak. 150 g 
(100 g = 2,33)
do wyboru różne rodzaje: z kurczaka, 
kaczki, gęsi lub wieprzowa

TYLKO TERAZ

349*

RYKI
Cezar
Opak. 135 g
(100 g = 2,59)
ser typu holenderskiego; 
w plastrach

TYLKO TERAZ

349*

KONSPOL
Pierożki chinkali
Opak. 240 g
(100 g = 2,50)
gruzińskie pierogi wypełnione wieprzowo-
-wołowym farszem mięsnym

TYLKO TERAZ

599*

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

TYLKO TERAZ

399*

Wszystkie produkty
na stronie dostępne

w lodówkach

produkt
chłodzony

BEZ
GMO
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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Chleb sprint
Sztuka 340 g
(1 kg = 10,85)
wieloziarnisty; z dużą zawartością mąki żytniej; z dodatkiem 
żeń-szenia oraz siemienia lnianego, słonecznika, prosa i owsa

TYLKO TERAZ

369*

OSM NOWY SĄCZ
Bryndza 
sądecka
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
ser miękki, z mleka krowiego i owczego, 
z czystych ekologicznie górskich pastwisk

TYLKO TERAZ

299*

KINDER
Choco fresh
Opak. 2 × 20,5 g
(100 g = 7,29)
chłodzona słodka przekąska, połączenie 
mlecznej czekolady z kremem z orzechów laskowych i mlecznego nadzienia

TYLKO TERAZ

299*

BIELMAR
Śniadaniowa 
klasyczna
Opak. 450 g
(1 kg = 6,64)
zawartość tłuszczu: 60%

TYLKO TERAZ

299*

KERRYGOLD
Masło irlandzkie
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
82% tłuszczu

TYLKO TERAZ

699*

DANMIS
Jogurt kozi
Opak. 125 g
(100 g = 1,27)
naturalny

TYLKO TERAZ

159*

ZBYSZKO
Roko 
Butelka 400 ml
(1 l = 4,48) 
napój z wodą kokosową, do wyboru: 
Iron Concentration, Iron Regeneration

TYLKO TERAZ

179*
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SURF
Płyn do prania
Butelka 3 l
(1 l = 7,33)
o żelowej konsystencji; nadaje 
praniu czystość i wyjątkowy, 
kwiatowy zapach; do wyboru 
różne rodzaje

NIVEA 
Peeling ryżowy 
z biomalinami 
Tubka 75 ml
(100 ml = 19,99)
delikatnie złuszcza skórę, 
nadając jej promienny wygląd

TYLKO TERAZ

1499*

NIVEA 
Urban Skin 
Oczyszczanie twarzy 3 w 1
Tubka 150 ml
(100 ml = 8,66)
wielozadaniowa formuła 3 w 1: żel, peeling, maska 
wzbogacona o czarny ryż, ekstrakt z zielonej herbaty 
i naturalną glinkę kaolin 

TYLKO TERAZ

1299*

NIVEA 
Urban Skin 
Krem na dzień/na noc
Opak. 50 ml
(100 ml = 25,98)
z kwasem hialuronowym, antyoksydantami 
i ekstraktem z zielonej bioherbaty

TYLKO TERAZ

1299*

NIVEA 
Urban Skin 
Maska w płachcie 
Sztuka
wykonana z biodegradowalnego czarnego włókna 
dębowego, wzbogacona zieloną herbatą i węglem

TYLKO TERAZ

849*

NIVEA 
Szampon 
micelarny 
Butelka 400 ml
(1 l = 34,98)
łagodnie oczyszcza 
i pielęgnuje skórę głowy; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1399*

SURF
Kapsułki 
do prania 2 w 1
Opak. 42 szt.
(1 szt. = 0,52)
dwukomorowe kapsułki idealnie 
łączące czyste pranie z pięknym 
kwiatowym zapachem; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2199*

TYLKO TERAZ

2199*

NIVEA 
Urban Skin 
Płyn micelarny 
Butelka 400 ml
(1 l = 32,48)
zawiera formułę 3 w 1 z ekstraktem z zielonej herbaty i alg; 
skutecznie usuwa makijaż, zanieczyszczenia i sebum

TYLKO TERAZ

1299*

TE I POZOSTAŁE PRODUKTY MARKI DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE
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TYLKO TERAZ

1499*

Puzzle 
1000 elementów
Opak.
format obrazka po złożeniu: 
ok. 70 × 50 cm; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

499*

ADRIAN
Podkolanówki 
damskie 
Para
90% poliamid, 10% elastan; 
do wyboru podkolanówki: 
witalizujące 20 DEN, 
rozgrzewające 20 DEN 
lub termiczne 60 DEN
Rozmiar uniwersalny

  47720 OeTI

TYLKO TERAZ

2500*

HOME CREATION
Pled 
dekoracyjny Safari
Sztuka
100% poliester; wymiary: 130 × 150 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*

UP2FASHION
Kombinezon damski 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; zapinany na zamek lub guziki, 
z dodatkowym sznurkiem w talii; ze ściągaczami przy 
rękawach i nogawkach; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 60% 
Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

CU 812624

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100%
Organically Grown 
Cotton certifi ed by

CU 812624

TYLKO TERAZ

999*

UP2FASHION
Skarpety 
Wellness 
damskie/
dziecięce
Opak. 2 pary
97% poliester, 3% elastan; 
miękkie i ciepłe; 
do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: 31/34–39/42

  05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI  05.0.2346 HOHENSTEIN HTTI  2PAK
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ACTIVE TOUCH
Jeansy 
damskie
Outdoor
Para
71% bawełna, 
27% poliester 
(Thermolite®), 
2% elastan (Lycra®)
Rozmiary: 36–44

ACTIVE TOUCH
Jeansy 
męskie
Outdoor
Para
71% bawełna, 27% poliester 
(Thermolite®), 2% elastan 
(Lycra®); 5 kieszeni; 
zwężane nogawki; 
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 
48 (33/33)–54 (40/34)

  2012PKO185 AITEX  2012PKO185 AITEX  

ACTIVE TOUCH
Kurtka 
dwustronna 
męska
Sztuka
100% poliester lub 
100% poliester z impregnacją 
Bionic-Finish Eco; wypełnienie: 
100% poliamid; z kapturem; 
z zamkiem błyskawicznym 
Rozmiary: M–XL

  SH20151868 TESTEX  SH20151868 TESTEX  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

POCHŁANIAJĄCE 
WILGOĆ

WYSOKI 
KOMFORT 
NOSZENIA

ACTIVE TOUCH
Kurtka 
dwustronna 
damska
Sztuka
100% poliester z impregnacją 
Bionic-Finish Eco lub 100% poliamid; 
zapinana na zamek błyskawiczny; 
z kapturem; na gładkiej stronie 
kieszenie boczne zapinane na zamek, 
na stronie pikowanej kieszenie boczne 
wsuwane; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

8500*

1.

TYLKO TERAZ

8500*

2.

2.

4.

6.

ELEMENTY ODBLASKOWE

TYLKO TERAZ

5900*

3.
TYLKO TERAZ

5900*

4.

DWUSTRONNA

DWUSTRONNA
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JESIENNA 
swoboda

  11-35508 SHIRLEY  11-35508 SHIRLEY  

  11-35508 SHIRLEY  11-35508 SHIRLEY  

TYLKO TERAZ

2500*

ACTIVE TOUCH
Komin 
damski/męski
Sztuka
100% bawełna merceryzowana; 
wiele zastosowań, np. jako szal, 
kominiarka, czapka, ocieplacz 
na stawy lub opaska 
na głowę
Rozmiar uniwersalny

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

1.

ACTIVE TOUCH
Kurtka 
damska 
polarowa
Sztuka
100% poliester; polar 
o wyglądzie dzianiny; 
z kapturem i kieszeniami 
zapinanymi na zamki; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

4900*

5.

5.

3.

TYLKO TERAZ

3900*

WALKX
Clogsy domowe 
damskie/męskie 
ze skóry
Para
materiał wierzchni z wysokiej jakości skóry; wkładka powleczona 
skórą welurową; wyprofilowana i lekka podeszwa; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40 
Rozmiary męskie: 42–44
Nie wszystkie modele damskie dostępne są w każdym rozmiarze

RÓŻNE KOLORY:

ACTIVE TOUCH
Kurtka 
męska 
polarowa
Sztuka
100% poliester; 
zapinana na zamek 
błyskawiczny; 2 kieszenie 
na zamek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

4900*

6.
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SEVERIN
Odkurzacz multicyklonowy
Sztuka
bezworkowy; kompaktowy; o dużej mocy; zbiornik na kurz 
o pojemności 1,8 l, proste opróżnianie jednym przyciskiem; 
regulacja siły ssania; w zestawie: końcówka XXL do tapicerki, 
dysza parkietowa XL do podłóg, wąskie końcówki: do szczelin 
i tapicerki

TECHNOLOGIA
CYKLONOWA
ZAPEWNIA

STAŁĄ,
WYSOKĄ MOC

FILTR
HEPA 14

5 POZIOMÓW
FILTROWANIA

TELESKOPOWA
RURA XXL

O DŁUGOŚCI 
90 CM

3PUNKTOWE 
ZAWIESZENIE 
Z GUMOWYMI 

KOŁAMI

CICHA 
PRACA

TYLKO TERAZ

399*

Odkurzacz nie wymaga wymieniania 
jednorazowych worków. Zabrudzenia gromadzą 
się w komorze, którą łatwo opróżnić. To duża 
oszczędność dla środowiska i twojego portfela.

EKOLOGICZNE
odkurzanie
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DOMOWE PORZĄDKI

DOSTĘPNE 
KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

TYLKO TERAZ

4400*

HOME CREATION
Stojak 
na worki 
na śmieci
Sztuka
do worków 
o pojemności 70–120 l; 
z uchylną pokrywą 
i dwoma zaciskami 
do mocowania 
worków; wymiary 
po złożeniu: 
ok. 10,5 × 34 × 83 cm; 
do wyboru różne 
kolory

TYLKO TERAZ

499*

CLINÄR
Pianka do czyszczenia WC
Puszka 500 ml
(1 l = 9,98) 
usuwa osady i zabrudzenia, pozostawiając przyjemny 
zapach; do wyboru: morska, cytrynowa, kwiatowa

TYLKO TERAZ

999*

HOME CREATION
Worki 
do przechowywania 
próżniowego
Zestaw 2 szt.
do ochrony tekstyliów i pościeli przez kurzem, wilgocią, 
zapachami i owadami; do wyboru dwa zestawy:
• 2 sztuki 60 × 100 cm
• 1 sztuka 70 × 80 cm i 1 sztuka 80 × 110 cm

TYLKO TERAZ

444*

MISTER FRESH
Odświeżacz powietrza w żelu
Opak. 135 g
(100 g = 3,29)
pozostawia przyjemny i świeży zapach od 4 do 6 tygodni; intensywność zapachu 
można regulować indywidualnie poprzez odpowiednie odkręcanie kolorowej zakrętki; 
do wyboru różne zapachy

TYLKO TERAZ

2500*

FOLIA
Worki na śmieci 
Profi, 120 l
Opak. 50 szt.
(1 szt. = 0,50)
bardzo mocne, wyjątkowo odporne na rozerwanie 

TYLKO TERAZ

799*

KLEENEX
Chusteczki higieniczne 
w ozdobnym pudełku
Opak. 64 szt.
3-warstwowe; 
z czystej celulozy

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Stojący 
zestaw 
do zamiatania
Zestaw
miotła oraz szufelka 
z możliwością 
składania; wymiary 
po złożeniu: 
ok. 28 × 10 × 115 cm; 
do wyboru 
dwa kolory

TYLKO TERAZ

949*

AKUTA
Środek do czyszczenia zmywarek, 2-pak
Opak. 2 × 250 ml
(1 l = 18,98)
zapobiega osadzaniu się warstw tłuszczu i powstawaniu osadów kamienia; zapewnia higieniczną czystość
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NIEZBĘDNE AKCESORIA

HOME CREATION
Szklanki utrzymujące 
temperaturę
Zestaw 2/3 szt.
szklanki o podwójnych ściankach, które 
podtrzymują ciepło gorących napojów 
lub zimno napojów chłodnych; wytrzymałe 
w temperaturze od -10 do +100 °C; nadają się 
do mycia w zmywarce;
do wyboru różne kształty i rodzaje:
• 3 szklanki do cappuccino, pojemność: 275 ml
• 2 szklanki do latte macchiato, pojemność: 

440 ml lub 480 ml
• 2 szklanki do herbaty, pojemność: 240 ml

TYLKO TERAZ

5500*

HOME CREATION
Pojemniki na żywność
Zestaw 10 szt.
każdy z pojemników wyposażony jest w wieczko 
ze szczelnym zamknięciem na zatrzask i uszczelkę silikonową

TYLKO TERAZ

699*

Kubek Urban Style
Sztuka 
z wytrzymałej porcelany; pojemność: 320 ml; 
nadaje się do użycia w zmywarce i kuchence 
mikrofalowej; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

2500*

MAGICLOC
Podwójne haczyki, zestaw 2-częściowy/
Uchwyt na gąbkę/Uchwyt na ręcznik 
lub ściereczkę
Sztuka/Zestaw
system przyssawek certyfikowanych w ramach kontroli TÜV; do wyboru:
• haczyki z systemem przyssawek certyfikowanych w ramach kontroli TÜV, 

każda utrzymuje ciężar do 2,5 kg
• uchwyt na gąbkę z przyssawkami; 

wymiary (szer. × wys. × głęb.): ok. 8,5 × 6,3 × 9,5 cm
• uchwyt na ręcznik, utrzymuje ciężar do 2,5 kg

TYLKO TERAZ

2300*

HOME CREATION
Zestaw mis ze stali nierdzewnej
Zestaw
materiał: stal nierdzewna; pokrywka z tworzywa sztucznego, szczelnie zamykana; misy nadają się 
do zamrażania w zamrażarce; można przechowywać, umieszczając jedną misę w drugiej; w zestawie 
trzy miski o średnicach 10, 14, 16 cm; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

3500*

HOME CREATION
Zestaw 6 salaterek/
Duża miska ze szkła
Zestaw/Sztuka
szkło bezbarwne, krystalicznie czyste; wyjątkowo odporne 
na zarysowania; nadają się do mycia w zmywarce; do wyboru 
różne rodzaje: zestaw 6 szklanych salaterek lub 1 duża miska

HITCENOWY

2900*

Pojemniki na żywność

każdy z pojemników wyposażony jest w wieczko 
ze szczelnym zamknięciem na zatrzask i uszczelkę silikonową

DOSTĘPNE KOLORY:
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DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

TYLKO TERAZ

1499*

HOME CREATION
Forma do pieczenia ciasta
Sztuka
z nieprzywierającą powłoką; umożliwia równomierne 
pieczenie; do wyboru: 
• tortownica o średnicy 18 cm
• forma na babkę o średnicy 16 cm
• keksówka o długości 20 cm

TYLKO TERAZ

9900*

HOME CREATION
Brytfanna 5,5 l 
z odlewu aluminium
Sztuka
ze szklaną pokrywą; aluminium z 3-warstwową powłoką 
antyadhezyjną Teflon® Platinum; wyjątkowo grube dno 
termiczne nadające się do indukcji; nadaje się do mycia 
w zmywarce; do wyboru dwa kolory: grafitowy lub 
metaliczny brąz

TYLKO TERAZ

4900*
HOME CREATION
Chodnik kuchenny
Sztuka
strona wierzchnia: 100% poliamid; strona spodnia: lateks; 
wymiary: 65 × 180 cm; do wyboru różne rodzaje

  

TEFLON® 
PLATINUM

KUCHENNE
inspiracje

SPECJALNY OTWÓR 
UMOŻLIWIA WLEWANIE 
PŁYNÓW PODCZAS 
PIECZENIA, BEZ 
KONIECZNOŚCI 
ZDEJMOWANIA
POKRYWKI

CERAMIKA
SZKLANA

INDUKCYJNA

GAZOWA

HALOGEN

ELEKTRYCZNA

35www. .pl
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DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

TYLKO TERAZ

1499*

HOME CREATION
Forma do pieczenia ciasta
Sztuka
z nieprzywierającą powłoką; umożliwia równomierne 
pieczenie; do wyboru: 
• tortownica o średnicy 18 cm
• forma na babkę o średnicy 16 cm
• keksówka o długości 20 cm

TYLKO TERAZ

9900*

HOME CREATION
Brytfanna 5,5 l 
z odlewu aluminium
Sztuka
ze szklaną pokrywą; aluminium z 3-warstwową powłoką 
antyadhezyjną Teflon® Platinum; wyjątkowo grube dno 
termiczne nadające się do indukcji; nadaje się do mycia 
w zmywarce; do wyboru dwa kolory: grafitowy lub 
metaliczny brąz

TYLKO TERAZ

4900*
HOME CREATION
Chodnik kuchenny
Sztuka
strona wierzchnia: 100% poliamid; strona spodnia: lateks; 
wymiary: 65 × 180 cm; do wyboru różne rodzaje

  CR028 137356 OETI  CR028 137356 OETI  

TEFLON® 
PLATINUM

KUCHENNE
inspiracje

SPECJALNY OTWÓR 
UMOŻLIWIA WLEWANIE 
PŁYNÓW PODCZAS 
PIECZENIA, BEZ 
KONIECZNOŚCI 
ZDEJMOWANIA
POKRYWKI

CERAMIKA
SZKLANA

INDUKCYJNA

GAZOWA

HALOGEN

ELEKTRYCZNA
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HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

TYLKO TERAZ

199*

QUIGG
Frytownica 
na gorące powietrze
Sztuka
8 automatycznych programów; duży kosz 
do frytowania o pojemności 2,6 l; panel dotykowy 
sterowania z podświetleniem; regulacja temperatury 
80–200°C; uchwyt kosza Cool-Touch; zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

TYLKO TERAZ

8900*

QUIGG
Czajnik ze stali 
nierdzewnej
Sztuka
pojemność: 1,7 l; podświetlany włącznik/
wyłącznik oraz wskaźnik poziomu wody; 
wyjmowany filtr antywapienny; zabezpieczenie 
przed pracą na sucho; do wyboru dwa rodzaje

3100 W

OBUDOWA 
ZE STALI 

NIERDZEWNEJ

W NOWOCZESNEJ 
kuchni

TEMPERATURA:

80200°C1300 W

DOTYKOWY 
PANEL 

STEROWANIA

FRYTOWANIE 
BEZ OLEJU

www. .pl
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