
ALE!
CENA

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

STRAIGHT UP
Bluza 
męska
Sztuka

HIT

3900 UP2FASHION
Sweter 
damski
Sztuka

HIT

3500

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OD ŚRODY 24.02 OD SOBOTY 27.02



2499 STRAIGHT UP
T-shirt
męski z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 92% bawełna BIO, 
8% wiskoza; do wyboru różne zestawy 
Rozmiary: M–XXL

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

ENRICO MORI
Skarpety męskie 
z bawełną BIO
Opak. 5 par
88% bawełna BIO, 10% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 39/42–43/46

1999

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  

Certi� ed by BCS Certi� ed by BCS 
Licence Number 28054Licence Number 28054

2-PAK 5-PAK

W BLUZIE
 i na luzie

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3499
STRAIGHT UP
Joggersy 
męskie
Para
67% bawełna, 28% poliester, 5% wiskoza lub 
60% bawełna, 40% poliester; ze ściągaczami 
i sznurkiem w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

STRAIGHT UP
Bluza męska
Sztuka
67% bawełna, 28% poliester, 5% wiskoza 
lub 60% bawełna, 40% poliester; z kapturem 
lub bez; do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze 

HIT

3900

2 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.

OD ŚRODY 24.02



  11-57609 Shirley  11-57609 Shirley  

  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

100% 
BAWEŁNA

UP2FASHION
Sweter 
damski 
Sztuka
50% wiskoza, 30% poliester, 20% poliamid; 
z dekoltem w serek lub półokrągłym; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

3999
1.

1.

UP2FASHION
Jeansy damskie 
z bawełną BIO
Para
83% bawełna BIO, 
15% poliester, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44

4499
2.

2.

  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

1599
QUEENTEX
Majtki damskie
Para 
100% bawełna; z żakardowym wzorem; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

1999
QUEENTEX
Podkoszulek damski 
Sztuka
100% bawełna; z żakardowym wzorem; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

BEZ BOCZNYCH
SZWÓW

3499
UP2FASHION
Bluzka damska
Sztuka
100% bawełna; z guzikami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

100% 
BAWEŁNA

3Oferta 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.

OD ŚRODY 24.02



7499
HOME CREATION
Kosz cargo do przechowywania
Sztuka
na kółkach; materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: ok. 22 × 78 × 60 cm

999
HOME CREATION
Klamerki do bielizny
Opak. 20 szt.
nie uszkadzają tkaniny dzięki miękkiej 
powierzchni mocowania; do wyboru różne 
rodzaje

SPRAWDZAJĄ SIĘ
w praniu!

8900
HOME CREATION
Rozsuwana suszarka na pranie
Sztuka
regulowana długość w zakresie 108–186 cm; całkowita długość linek 
do suszenia ok. 20 m; do wyboru różne rodzaje

1199 HOME CREATION
Wieszaki na ubrania
Opak. 10/12 szt.
do wyboru:
• wieszaki uniwersalne (10 szt.)
• wieszaki na ubrania dziecięce (12 szt.)

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

HOME CREATION
Szafa łazienkowa z miejscem na pralkę
Sztuka
• miejsce na pralkę o standardowych wymiarach do ok. 60 cm szerokości 
• łatwa w konserwacji 
• z mocowaniem ściennym 
• możliwość umieszczenia półek na różnych wysokościach 
wymiary: 64 × 190 × 25 cm

159

4 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.

OD ŚRODY 24.02



60°C
TEMPERATURA

PRANIA

  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  98.0.1115 HOHENSTEIN HTTI  

999
LIVING ART 
Metalowa tabliczka retro
Sztuka/Zestaw
do wyboru różne rodzaje

6900
Pościel 
z fotonadrukiem 
Komplet
100% bawełna; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
poszwa: 135 × 200 cm, 
poszewka: 70 × 80 cm; 
do wyboru różne rodzaje 

5Oferta 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.

OD ŚRODY 24.02



2199

Parasol 
automatyczny
kieszonkowy
Sztuka
100% poliester; średnica: ok. 95 cm; 
metalowy drążek teleskopowy; 
do wyboru różne rodzaje

2499
PHILIPS
Żarówka LED 13 W
Opak. 2 szt.
odpowiednik 100 W; strumień światła: 1521 lm; gwint: E27

PORĘCZNY ROZMIAR

9900

HOME CREATION
Noże w bloku
Zestaw 
5 noży ze stali nierdzewnej z antypoślizgową 
rękojeścią typu soft-touch; w zestawie:
• nóż do chleba, długość ostrza: 20 cm
• nóż do warzyw, długość ostrza: 9 cm
• nóż santoku, długość ostrza: 18 cm
• nóż szefa kuchni, długość ostrza: 20,5 cm
• nóż uniwersalny, długość ostrza: 13 cm

6 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.

OD ŚRODY 24.02



3499
HOME CREATION
Chlebak/
Pojemniki 
na żywność
Sztuka/Zestaw 2 szt.
metalowe; do wyboru:
• chlebak; do wyboru dwa kolory
• zestaw 2 pojemników na żywność 

o pojemności 1,5 l i 2 l; do wyboru 
dwa kolory

1799 HOME CREATION
Składany kubek/
Pojemnik na lunch
Zestaw 2 szt./Sztuka
do wyboru:
• zestaw dwóch kubków 

o pojemności 350 ml; różne rodzaje
• pojemnik na lunch z widelcem 

i łyżką; różne rodzaje

3000 W

PARA BUCH,
kubek w ruch!

QUIGG
Czajnik elektryczny 
retro
Sztuka 
pojemność: 1,7 l; zewnętrzny wskaźnik 
temperatury wody; podświetlany 
włącznik; zabezpieczenie przed pracą 
na sucho; do wyboru dwa rodzaje

129

7Oferta 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.

OD ŚRODY 24.02



7999
LIGHTZONE 
Lampa warsztatowa z funkcją powerbanku
Sztuka
3 stopnie jasności oświetlenia: 2000 lm (100%), 1000 lm (50%) oraz 500 lm (25%); 
czas świecenia: ok. 2/4/8 h; obudowa z aluminium; magnes zintegrowany z uchwytem; 
moc: 20 W; wskaźnik ładowania akumulatora; akumulator Li-Ion 6600 mAh

999
Okulary do czytania z etui
Zestaw 
metalowe oprawki; szkła z powłoką chroniącą przed 
zarysowaniem; w zestawie etui; do wyboru różne 
zestawy; moc: od +1,5 do +3,0 dioptri

1999
PANASONIC
Baterie alkaliczne
Opak. 16 szt.
do wyboru: AA lub AAA

JASNE,
że się przyda!

699
KRET
Udrażniacz 
do rur
Opak. 400 g 
(1 kg = 17,48)
w formie aktywnych granulek 
rozpuszczających wszelkie 
zabrudzenia; przeznaczony 
do rur i zaworów

4900
LIGHTZONE
Kryształ solny podświetlany
Sztuka
wykonany ręcznie z prawdziwego kryształu soli; 
z marmurową podstawą; do wyboru dwa rodzaje

8 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.

OD SOBOTY 27.02



  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  

ACTIVE TOUCH
Ogrodniczki 
męskie 
robocze
Para
65% poliester, 35% bawełna; 
wstawki na kolanach; 
praktyczne kieszenie 
na narzędzia oraz kieszeń 
na telefon; szelki z elastyczną 
wstawką i sprzączką; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–54

4999
ACTIVE TOUCH
Spodnie męskie robocze
Para
65% poliester, 35% bawełna; z bocznymi kieszeniami; pas 
ze szlufkami i wewnętrzną regulacją obwodu; praktyczne 
kieszenie na narzędzia oraz kieszeń na telefon; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

ACTIVE TOUCH
Kamizelka męska robocza
Sztuka
65% poliester, 35% bawełna; elementy odblaskowe; 
różnorodne kieszenie; przedłużony tył; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

FUNKCJONALNE 
KIESZENIE 

3499
DURO
Suwmiarka cyfrowa
Sztuka
do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz 
pomiarów głębokości; 6-cyfrowy wyświetlacz LCD; 
pozycja zerowa w każdej płaszczyźnie pomiaru, dzięki 
czemu możliwe są pomiary + i - (pomiar metodą 
różnicową); możliwość pomiaru w milimetrach i calach; 
zakres pomiaru: 0–150 mm; dokładność: 0,01 mm lub 
0,001 cala

5999
1.

1.

2.

5999
2.

9Oferta 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.

OD SOBOTY 27.02



  42532 OeTI

  42532 OeTI

SZAFA
pełna radości

  42532 OeTI

Sukienka dziewczęca
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; 
z postaciami z bajek; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 86/92–122/128

2999
1.

1.

Bluza chłopięca
Sztuka
95% bawełna, 5% wiskoza lub 60% bawełna, 40% poliester; 
z postaciami z bajek; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 
86/92–122/128
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999
2.

2.

3.

Spodnie chłopięce dresowe
Para
95% bawełna, 5% wiskoza lub 60% bawełna, 
40% poliester; z postaciami z bajek; do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 86/92–122/128
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2499
3.

10 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.

OD SOBOTY 27.02



  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3499
UP2FASHION
Sukienka damska
Sztuka
68% poliester, 30% wiskoza, 2% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

Piżama 
dziecięca
Komplet
100% bawełny lub 95% bawełna, 5% wiskoza; 
z postaciami z bajek; do wyboru różne komplety
Rozmiary: 86/92–122/128

2499

  42532 OeTI

  42532 OeTI

2999
Legginsy dziewczęce
Opak. 2 pary
95% poliester, 5% elastan; z postaciami z bajek; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 86/92–122/128
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2-PAK

11Oferta 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.

OD SOBOTY 27.02



UP2FASHION
Spodnie damskie chino 
z bawełną 
BIO
Para
98% bawełna BIO, 
2% elastan; 
do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 38–44

3999
2.

UP2FASHION
Kamizelka 
damska pikowana
Sztuka
100% poliester 
z impregnacją 
Bionic Finish Eco; 
z kapturem lub 
bez; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

4499
1.

  11-41536 Shirley  11-41536 Shirley    2013OK0565 AITEX  2013OK0565 AITEX  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

UP2FASHION
Sweter damski
Sztuka
83% wiskoza, 17% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

HIT

3500

1.

2.

POGODA
na wygodę

36 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.

OD SOBOTY 27.02

8/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

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.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00  
Formularz kontaktowy na aldi.pl




