
MOSER ROTH
Czekolada Premium
Opak. 125 g
(100 g = 3,44)

PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

QUIGG
Elektryczna 
myjka do okien
Sztuka

HITCENOWY

8900*
HITCENOWY

3900*
DURO
Suwmiarka 
cyfrowa
Sztuka 

TYLKO TERAZ

1349*

FERRERO
Raffaello 
Opak. 230 g
(100 g = 5,87)

UpominekUpominek
od serca od serca 

14.02 Walentynki

Strona 15 Strona 24 Strona 35

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

OD PONIEDZIAŁKU 10.02 OD ŚRODY 12.02 OD SOBOTY 15.02

OFERTA OD 10.02
RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

WALENTYNKI STR. 10–13 



Okazje OD PIĄTKU 14.02

PROMOCJA

499299*
40% TANIEJ

Pomarańcze, 
luz 
Cena za kg
klasa I; 
kraje pochodzenia: 
Hiszpania/Grecja

z natury!

PROSTO

PROMOCJA

199149*
25% TANIEJ

Rzodkiewka 
Pęczek
kraj pochodzenia: Włochy

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 10–15.02
Okazje TYGODNIA

PROMOCJA

399269*
32% TANIEJ

Seler, luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

379269*
29% TANIEJ

Sałata 
masłowa 
Sztuka
kraj pochodzenia: Włochy

PROMOCJA

249179*
28% TANIEJ

Kalarepa
Sztuka
kraj pochodzenia: Włochy

Mix grzybów
shimeji i shitake
Opak. 200 g
(100 g = 3,45)
kraje pochodzenia: Chiny/Polska

TYLKO TERAZ

689*

PROMOCJA



SŁODKI 
upominek 
od serca

POLSKIE
JABŁKA

SŁODKI 
upominek 
od serca

POLSKIE
JABŁKA

PROMOCJA

799499*
37% TANIEJ

Truskawki 
Opak. 250 g
(100 g = 2,00)
klasa I; 
kraje pochodzenia: Egipt/Maroko

TRUSKAWKI 
z miłości 
do zdrowych 
słodkości

15 MINUT

DLA 2 OSÓB

SKŁADNIKI:
• 250 g truskawek
• 1 szklanka jogurtu 

naturalnego
• 1 mały, dojrzały banan
• 100 ml mleka 

PRZYGOTOWANIE:
Wszystkie składniki wkładamy do blendera kielichowego 
i dokładnie miksujemy. Na wierzch możemy dodać 
szczyptę miłości w postaci połówek truskawek 
lub gałki lodów waniliowych. 
Smacznego!

SMOOTHIE TRUSKAWKOWE DLA DWOJGA

3www. .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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.02
Okazje TYGODNIA

Jabłko czerwone 
walentynkowe
Sztuka
klasa I; 
kraj pochodzenia: Polska

TYLKO TERAZ

199*



Marka GOODVALLEY oferuje najwyższej jakości mięso wieprzowe pochodzące z wolnej od antybiotyków hodowli świń. Zwierzęta karmione 
są naturalną paszą bez składników modyfi kowanych genetycznie, pochodzącą z własnych, zrównoważonych i przyjaznych środowisku upraw.

PROMOCJA

1099850*
22% TANIEJ

AMI
Kaczka
Cena za kg
świeża, bez podrobów 

PROMOCJA

999800*
TANIEJ O199ZŁ

GOODVALLEY
Mięso mielone 
z szynki
Opak. 400 g
(1 kg = 20,00)
zawartość tłuszczu: 
poniżej 7%; z chowu 
bez antybiotyków

PROMOCJA

799620*
22% TANIEJ

RODZINNE PRZYSMAKI
Kiełbaski 
pieprzowe
Opak. 300 g
(1 kg = 20,67)
wieprzowe, wędzone, surowe; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 116 g mięsa wieprzowego

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.02
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA

499380*
23% TANIEJ Polędwica 

łososiowa
Opak. 100 g
w plastrach, wędzona, surowa; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 103 g schabu wieprzowego

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

GOODVALLEY
Parówki 
wieprzowe
Opak. 210 g
(100 g = 2,62)
100% mięsa; bez substancji 
konserwujących

PROMOCJA

599500*
TANIEJ O099ZŁ

Szynka 
delikatesowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
w plastrach, gotowana; 
mięso wieprzowe: 95%

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

SOKOŁÓW
Sokoliki 
kabanosy
Opak. 75 g
(100 g = 4,00)
wieprzowe; do wyboru: 
z dodatkiem cielęciny 
lub z dodatkiem indyka

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

5www. .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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.02
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

Chleb z orkiszem
Sztuka 600 g
(1 kg = 5,00)
pszenno-żytni, z mąką orkiszową, 
ziarnami owsa i siemieniem lnianym

TYLKO TERAZ

349*
GOLDÄHREN
Chleb żytni pełnoziarnisty
Opak. 250 g
(100 g = 1,40)
do wyboru: naturalny lub z orzechami włoskimi 

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ Ciastko z jabłkiem 

Sztuka 110 g
(100 g = 1,36)
z rodzynkami i cynamonem; 
zawartość jabłek: 28%

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 10–15.02
Okazje TYGODNIA



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

599470*
21% TANIEJ

NORDHOLMER
Filety śledziowe 
w sosach
Opak. 400 g
(1 kg = 11,75)
zawartość filetów śledziowych: 40%; do wyboru:
• w sosie jogurtowym z ziołami
• w sosie koperkowym z ogórkiem
• w sosie śmietanowym

PROMOCJA

295220*
25% TANIEJ

BALTA MARE
Śledź w sosie 
pomidorowym
Puszka 170 g
(100 g = 1,29)
zawartość ryby: 50%

PROMOCJA

385300*
22% TANIEJ

RYKI
Ser gouda
Opak. 135 g
(100 g = 2,22)
podpuszczkowy, dojrzewający

PROMOCJA

749595*
20% TANIEJ

HOFBURGER
Ser do piekarnika
Opak. 180 g
(100 g = 3,31)
kremowy ser; do wyboru: 
delikatny, pikantny, 
z ziołami, z chili

PROMOCJA

499395*
20% TANIEJ

Serek twarogowy do smarowania
Opak. 80/90/100 g
(100 g = 4,94/4,39/3,95)
do wyboru: jalapeño, toscana, z ananasem i migdałami, z krewetkami, 
z papryką i chili, z pieprzem, z ziołami, z łososiem

** ******

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

****

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

469390*
TANIEJ O079ZŁ

MILSANI
Bita śmietana 
w sprayu
Opak. 250 ml
(100 ml = 1,56)
do wypieków, deserów 
lub jako dodatek do kawy

TYLKO TERAZ

199*

LANDLIEBE
Jogurt kremowy
Opak. 150 g
(100 g = 1,33)
do wyboru: marakuja-brzoskwinia 
lub jeżyna 

produkt
chłodzony

7www. .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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.02
Okazje TYGODNIA



STREFA MALUSZKA

PROMOCJA

499380*
23% TANIEJ

VIRTU
Naleśniki z serem/
z jabłkami
Opak. 400 g
(1 kg = 9,50)
delikatne naleśnikowe ciasto wypełnione nadzieniem serowym z rodzynkami lub jabłkowym

TYLKO TERAZ

399*

BRITISH STYLE
Konfitura 
z pomarańczy
Opak. 450 g
(1 kg = 8,87)
do wyboru: z whisky, 
ze skórką pomarańczy 
lub grejpfrutowo-cytrynowa

produkt
chłodzony

PROMOCJA

529400*
24% TANIEJ

GERBER
Krupniczek 
z cielęciną
Słoik 190 g
(100 g = 2,11)
zbilansowany posiłek dla dzieci 
po 8. miesiącu życia

PROMOCJA

769650*
TANIEJ O119ZŁ

NESTLÉ
Kaszka 
mleczno-ryżowa
Opak. 230 g
(100 g = 2,83)
do wyboru: 5 owoców, banan, 
morela, truskawka

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

FREIHOFER GOURMET
Petit dessert
Opak. 60 g
(100 g = 5,00)
w szklanym kubeczku; 
z puszystym musem 
z czekolady lub z owocami; 
do wyboru: z mango 
i marakują, z malinami, 
sernikowy z czerwonymi 
owocami

produkt
chłodzony

PROMOCJA

499395*
20% TANIEJ

T’AMORO
Desery włoskie, 
2 szt.
Opak. 160/180 g
(100 g = 2,47/2,19)
w eleganckim kubeczku; do wyboru: 
tiramisu lub profiteroles

produkt
chłodzony

www. .pl8 *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 10–15.02
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PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

Pierogi 
z mięsem 
Opak. 400 g
(1 kg = 9,75)
z mięsem wieprzowo-wołowym 

PROMOCJA

195155*
20% TANIEJ

KING’S CROWN
Pomidory krojone 
Puszka 400 g
(1 kg = 3,88)
drobno krojone, bez skórki; 
w soku pomidorowym

TYLKO TERAZ

399*

SKANDINAVIC’S
Sos duński
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
przyrządzony według 
oryginalnej duńskiej receptury 

TYLKO TERAZ

399*

KLOSTERGARTEN
Sałatka 
ogórkowa
Słoik 670 g
(1 kg = 11,08)
przyrządzona na sposób szwedzki; 
masa netto po odsączeniu: 360 g 

 bez substancji konserwujących
 bez wzmacniaczy smaku
 bez barwników

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

599*

Pierożki Ravioli
Puszka 800 g
(1 kg = 7,49)
do wyboru: z mięsem wołowym 
w sosie pomidorowym 
lub bolognese 

TYLKO TERAZ

1399*

SWEET VALLEY
Brzoskwinie
Słoik 1,45 kg
(1 kg = 17,94)
całe owoce; drylowane; 
lekko słodzone; 
masa netto 
po odsączeniu: 780 g

9www. .pl
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TYLKO TERAZ

3999*

E. WEDEL
Praliny 
Puszka 263 g
(1 kg = 152,05)
kolekcja pralinek w metalowym 
opakowaniu w kształcie serca 

TYLKO TERAZ

1899*

FERRERO
Mon Chéri
Opak. 147 g
(100 g = 12,92)
praliny z gorzkiej czekolady 
z całą wiśnią i likierem 

TYLKO TERAZ

1999*

STORCK
Merci Petits 
Opak. 250 g
(100 g = 8,00)
kolekcja minipralinek 

TYLKO TERAZ

1049*

E. WEDEL
Od serca
Opak. 117 g
(100 g = 8,97)
praliny z dwuwarstwowym nadzieniem 
w mlecznej czekoladzie

TYLKO TERAZ

1349*

FERRERO
Raffaello 
Opak. 230 g
(100 g = 5,87)
chrupiący wafelek z kokosem 
i całym migdałem w środku

Upominek
od serca 

NA EKSPOZYTORZE

14.02 Walentynki

www. .pl10 *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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TYLKO TERAZ

799*

CHÂTEAU
Czekoladowe serce
Opak. 90 g 
(100 g = 8,88)
do wyboru: biała czekolada nadziewana 
brzoskwiniowym kremem prosecco
lub nadziewana czekolada mleczna 
z nugatem z orzechów laskowych (35%)

TYLKO TERAZ

799*

Lodowe praliny 
Opak. 120 g
(100 g = 6,66)
do wyboru: 
• maliny oblane mleczną czekoladą
• cząstki ananasa oblane ciemną czekoladą 
• truskawki oblane mleczną czekoladą 
• wiśnie oblane ciemną czekoladą

PROMOCJA

999750*
24% TANIEJ

SPRENGEL
Wiśnie w likierze
Opak. 250 g
(100 g = 3,00)
czekoladki nadziewane wiśnią w likierze

TYLKO TERAZ

199*

Pączek w kształcie serca
Sztuka 88 g 
(100 g = 2,26)
z nadzieniem malinowym, 
udekorowany różową polewą 
i czerwoną posypką

produkt
głęboko 

mrożony

11www. .pl
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TYLKO TERAZ

399*

SWING
Pianki serduszka
Opak. 175 g
(100 g = 2,28)
o smaku owocowym

TYLKO TERAZ

039*

Lizak serce 
Sztuka 12 g
(100 g = 3,25)
lizak w kształcie serca TYLKO TERAZ

499*

Korpusy 
babeczek
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
z kruchego ciasta

PRZYGOTOWANIE: 

BŁYSKAWICZNE BABECZKI BUDYNIOWE

• 1 opakowanie korpusów babeczek
• 2 opakowania budyniu waniliowego z cukrem
• mleko
• owoce lub posypka

Przygotowujemy budyń z połowy porcji mleka 
zalecanej na opakowaniu. Jeszcze ciepłym wypełniamy 
korpusy babeczek. Dekorujemy ulubionymi owocami 
lub romantycznymi posypkami. Smacznego!

SKŁADNIKI:

Upominek
od serca 

14.02 Walentynki

TYLKO TERAZ

199*

Lizak Kocham Cię
Sztuka 60 g
(100 g = 3,32)
lizak walentynkowy z napisem

www. .pl12 *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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TYLKO TERAZ

999*

RITTER SPORT
Jamaica Rum 
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
batoniki o smaku orzechowo-rumowym w mlecznej czekoladzie 

produkt
chłodzony

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

849*

SCHOLETTA
Kulki 
czekoladowe
Opak. 189 g
(100 g = 4,49)
z nadzieniem 
o smaku miętowym

TYLKO TERAZ

899*

RIANS
Panna Cotta
Opak. 2 × 120 g
(100 g = 3,75)
deser mleczny z sosem 
z czerwonych owoców

TYLKO TERAZ

399*

FELIX
Carmelove 
Opak. 160 g
(100 g = 2,49)
orzeszki ziemne 
w karmelu

TYLKO TERAZ

249*

Śliwka 
w czekoladzie
Cena za 100 g
suszona śliwka oblana czekoladą

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

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

13www. .pl
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NOWE 
OPAKOWANIE

TYLKO TERAZ

1399*

BISCOTTO
Mieszanka 
wafli
Opak. 600 g
(1 kg = 23,32)
w opakowaniu różne rodzaje

TYLKO TERAZ

799*
BISCOTTO
Wafelki w czekoladzie
Opak. 2 × 100 g
(100 g = 4,00)
do wyboru: w czekoladzie lub czekoladzie mlecznej 

PROMOCJA

249190*
23% TANIEJ

BISCOTTO
Wafle Alek 
Opak. 200 g
(100 g = 0,95)
do wyboru: z kremem kakaowym, 
orzechowym lub śmietankowym

PROMOCJA

169125*
26% TANIEJ PRINCE POLO

Wafelek XXL
Sztuka 50 g
(100 g = 2,50)
kruchy wafelek z kremem kakaowym, 
oblany czekoladą 

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ SCHOLETTA

Pianki w czekoladzie
Opak. 300 g
(1 kg = 18,33)
opakowanie zawiera 12 sztuk 

PROMOCJA

999800*
TANIEJ O199ZŁ

RITTER SPORT 
Ritter Sport Mini
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
mieszanka czekoladek Ritter Sport w różnych smakach 

PROMOCJA

1099800*
27% TANIEJ

MUCCI
Lody premium
Opak. 1 l
wysoka zawartość śmietanki 
(do 31%); do wyboru: 
truskawkowe, czekoladowe, 
orzechowe, waniliowe 
lub crème fraiche z mango 

produkt
głęboko 

mrożony

www. .pl14 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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zawszeALDI.pl

WIELKI TEST PRODUKTÓW ALDI 
TRWA, ale 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.

WIĘCEJ INFORMACJI I OPINII NA:

KONSUMENCI WYSOKO OCENILI RÓWNIEŻ:

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

POZNAŁA
SŁODKI SMAK 
ZWYCIĘSTWA

MOSER ROTH
Czekolada Premium
Opak. 125 g
(100 g = 3,44)
każda tabliczka składa się 
z 5 czekoladek w pojedynczych 
opakowaniach; do wyboru: mleczna, 
mleczna z kawałkami karmelu, 
biała z wanilią

PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

Spróbuj również 
innych smaków:
biała z wanilią, 
mleczna 
z kawałkami 
karmelu

PROMOCJA

19991550*
22% TANIEJ

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 
na warunkach Fairtrade. Więcej na 
www.info.fairtrade.net/program

GOLDÄHREN
Bułeczki/
bagietki do wypieku
Opak. 300 g
(1 kg = 6,50)
do samodzielnego wypieku; czas 
przygotowania: 8–10 minut; do wyboru: 
bułeczki (6 szt.) lub bagietki (4 szt.)

PROMOCJA

249195*
21% TANIEJ

GUT BIO
BIO Oliwa 
z oliwek
Butelka 750 ml
(1 l = 20,67)
najwyższej jakości, 
z pierwszego tłoczenia; 
w 100% z kontrolowanego 
rolnictwa ekologicznego

Czekolada bardzo dobra, mocno 
czekoladowa. Sprzyja spotkaniom, 
ponieważ super zastępuje ciastka 
i inne słodycze.

Małgorzata, 43 lata 
z Oleśnicy

Te czekolady to obłęd, są idealnie 
mleczne i idealnie słodkie. 
Polecam każdemu! 

Justyna, 27 lat 
z Katowic

Doskonały‚ aksamitny smak i czuć 
w niej prawdziwą czekoladę. Wygodny 
sposób pakowania i wielkość kostki 
idealna „na raz”.

Tomasz, 45 lat 
z Wrocławia
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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 3–29.02
Okazje MIESIĄCA



NOWE 
OPAKOWANIE

WIĘCEJ INFORMACJI I OPINII NA:

zawszeALDI.pl

WIELKI TEST PRODUKTÓW 
ALDI trwa. Nasi klienci ocenili 
już wiele z nich, m.in. kawę 
Moreno Caffè Crema.

Joanna, 33 lata
z Sosnowca

„Kawa skradła moje serce. 
Smak, który wywraca kubki 
smakowe do góry nogami. 
Niebo w gębie to za mało 
powiedziane”.

Moreno Caffè Crema.

PROMOCJA

29992200*
26% TANIEJ MORENO

Caffè Crema
Opak. 1 kg 
kawa ziarnista; mieszanka ziaren 
kawy Arabica i Robusta

MORENO
Classic/Mild
Opak. 40 × 7,2 g
(1 szt. = 0,23)
kawa mielona, w saszetkach; 
100% ziaren kawy Arabica; 
do parzenia w ekspresach 
powszechnie dostępnych 
na rynku

PROMOCJA

1199900*
24% TANIEJ

KENA
Gold
Opak. 100 g 
kawa rozpuszczalna; 
100% Arabica

PROMOCJA

999780*
21% TANIEJ TYLKO TERAZ

2999*

Segafredo 
Opak. 1 kg 
kawa ziarnista; 
mieszanka ziaren kawy 
Arabica i Robusta
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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.02
Okazje TYGODNIA



NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

399*

DR WITT
Napój 
Multiwitamina 
Butelka 1 l
napój niegazowany; 
wzmacnia odporność

PROMOCJA

199155*
22% TANIEJ

SO!CZYSTE
Sok pomidorowy
Karton 1 l 
z solą morską; wytwarzany 
z polskich pomidorów; 
doskonałe źródło witamin 
C i A oraz cennego potasu

PROMOCJA

229170*
25% TANIEJ

OSHEE
Napój izotoniczny
Butelka 750 ml
(1 l = 2,27)
zwiększa wchłanianie wody 
podczas ćwiczeń fizycznych; 
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

279220*
21% TANIEJ

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne 
w skorupce
Opak. 150 g
(100 g = 1,47)
do wyboru: o smaku paprykowym lub zielonej cebulki

produkt
chłodzony

BLACK
Napój energetyzujący
Puszka 250 ml
(100 ml = 0,68)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

169*

NOWE 
OPAKOWANIE

PROMOCJA

449355*
20% TANIEJ

Sok jabłkowy 
bezpośrednio 
wyciskany
Butelka 1 l 
naturalnie mętny
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Upominek
od serca 

PROMOCJA

999700*
29% TANIEJ

BIOCURA
Krem 
do twarzy 
na noc
Opak. 50 ml
(100 ml = 14,00)
redukuje powstawanie zmarszczek 
i wspomaga regenerację skóry; do wyboru: 
z formułą Q10 lub rewitalizujący

PROMOCJA

999700*
29% TANIEJ

BIOCURA
Krem 
do twarzy 
na dzień
Opak. 50 ml
(100 ml = 14,00)
z aktywnymi składnikami oraz filtrem 
przeciwsłonecznym SPF 6; nawilża i chroni 
skórę przed procesem starzenia; do wyboru: 
z formułą Q10, rewitalizujący lub rozświetlający

PROMOCJA

489370*
24% TANIEJ

BIOCURA
Dezodorant 
w sprayu 
dla kobiet
Opak. 200 ml
(100 ml = 1,85)
zapewnia długotrwałą 
świeżość; do wyboru 
różne rodzaje

PROMOCJA

179135*
24% TANIEJ

BIOCURA
Mydło
kremowe
Sztuka 150 g
(100 g = 0,90)
w kostce; do wyboru: 
z gliceryną, z oliwą z oliwek, 
z olejem migdałowym

TYLKO TERAZ

799*

CZYSTE PIĘKNO
Maska 
do twarzy/
Odżywka 
do paznokci
Opak./
Sztuka 15 ml
(100 ml = 53,27)
maska liftingująca 
na włókninie z nawilżającym kwasem hialuronowym 
lub odżywka do paznokci; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

799*

CZYSTE PIĘKNO
Skarpety 
złuszczające/
Kompres 
na stopy 
i dłonie
Opak. 
z aktywnymi składnikami 
regenerująco-nawilżającymi; 
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

699530*
24% TANIEJ

BIOCURA
Mleczko 
do ciała
Butelka 500 ml 
(1 l = 10,60)
zawiera cenne olejki; 
do skóry suchej 
lub normalnej
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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10–15.02
Okazje TYGODNIA



STREFA PUPILA

PROMOCJA

449340*
24% TANIEJ

PEDIGREE
Karma mokra dla psa
Puszka 400 g
(1 kg = 8,50)
z wołowiną

PROMOCJA

459350*
23% TANIEJ

BIOCURA MAN
Dezodorant 
w sprayu 
dla mężczyzn
Opak. 200 ml
(100 ml = 1,75)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

999700*
29% TANIEJ

BIOCURA MAN
Balsam 
po goleniu
Opak. 100 ml 
pielęgnuje i łagodzi skórę 
po goleniu; do wyboru 
różne rodzaje

PROMOCJA

399310*
22% TANIEJ

PUTZMEISTER
Uniwersalny 
płyn do mycia
Butelka 1 l 
bardzo wydajny; 
do wyboru 
różne rodzaje

PROMOCJA

165130*
21% TANIEJ

CALIX
Wkład do znicza
Sztuka
100% parafina; wysokość: ok. 14 cm; 
czas palenia: 52 h
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TYLKO TERAZ

1999*
Rękawiczki 
jednorazowe 
Opak. 100 szt.
bezpudrowe, uniwersalne
Rozmiary: S–L

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Koszyk pod prysznic/
Składany uchwyt 
na wieszaki
Sztuka
ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; 
do wyboru:
• koszyk pod prysznic; do wyboru 

różne rodzaje
• składany uchwyt na 9 wieszaków

TYLKO TERAZ

4900*

HOME CREATION
Zestaw 
prysznicowy 
z drążkiem
Zestaw
słuchawka prysznicowa 
z 5 rodzajami strumienia; 
drążek prysznicowy o długości 
ok. 73 cm; metalowy wąż 
prysznicowy o długości 
ok. 1,75 m

TYLKO TERAZ

1999*

HOME CREATION
Akcesoria łazienkowe
Sztuka 
satynowane szkło z elementami ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; 
do wyboru: kubek na szczoteczki do zębów lub mydelniczka

TYLKO TERAZ

1499*

HOME CREATION
Wieszak 
na ręczniki
Sztuka/Zestaw
ze stali nierdzewnej; łatwy 
montaż; do wyboru:
• wieszak o długości ok. 12 cm
• zestaw 2 wieszaków; 

do wyboru dwa rodzaje
• wieszak wielofunkcyjny; 

na ręczniki lub akcesoria 
łazienkowe

TYLKO TERAZ

999*

LIVING ART
Korek do umywalki
Sztuka 
z kolorowym nadrukiem; przeznaczony do standardowych 
modeli umywalek; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3500*

HOME CREATION
Wieszak na ręczniki
Sztuka 
ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; do wyboru:
• 2-ramienny wieszak o długości ok. 50 cm
• teleskopowy wieszak regulowany w zakresie 29–50 cm

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

1.

1.

2.

2.
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TYLKO TERAZ

2400*

HOME CREATION
Uchwyt na papier toaletowy
Sztuka 
ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Wieszak/Uchwyt na ręczniki
Sztuka
ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; do wyboru:
• podwójny wieszak o długości ok. 70 cm
• szklany uchwyt o wysokość ok. 60 cm

TYLKO TERAZ

1999*

HOME CREATION
Uchwyt na suszarkę/
Wieszak na ręcznik
Sztuka
ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; 
do wyboru:
• uchwyt na suszarkę z haczykiem 

na wtyczkę elektryczną
• pierścieniowy wieszak na ręcznik

TYLKO TERAZ

1999*

HOME CREATION
Dozownik 
na mydło
Sztuka 
do wyboru:
• dozownik o pojemności 

220 ml; do montażu 
naściennego

• dozownik o pojemności 310 
lub 380 ml; wolnostojący 

do wyboru dwa rodzaje

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

TYLKO TERAZ

4500*

HOME CREATION
Szklana półka łazienkowa
Sztuka 
satynowane szkło z elementami ze stali nierdzewnej; łatwy montaż; do wyboru:
• półka prostokątna o wymiarach ok. 50 × 14 cm
• półka trójkątna o wymiarach ok. 25 × 25 cm

3.

3.

4.

4.

4.

3.

ŁAZIENKA
w dobrym stylu
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LŚNIĄCE zęby

TYLKO TERAZ

2500*

 HOME CREATION
Mata antypoślizgowa 
do wanny/pod prysznic
Sztuka
antybakteryjna; można prać w pralce; do wyboru:
• mata do wanny – wymiary: ok. 92 × 36 cm; 

do wyboru różne kolory
• mata pod prysznic – wymiary: ok. 55 × 55 cm; 

do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

8900*

QUIGG
Akumulatorowa 
soniczna szczoteczka 
do zębów
Sztuka
3 tryby czyszczenia (normalny, 
delikatny, masujący); w zestawie 
3 wymienne końcówki 
oraz 2 specjalne końcówki 
do czyszczenia przestrzeni 
międzyzębowych; z praktycznym 
pojemnikiem na końcówki; 
do wyboru różne kolory

   D18-2039 HOHENSTEIN HTTI   D18-2039 HOHENSTEIN HTTI  

DOSTĘPNE KOLORY:

TYLKO TERAZ

1499*
QUIGG
Końcówki do szczoteczki sonicznej
Opak. 6 szt. 
z włosia DuPont™ Tynex® delikatnego dla zębów; 
z praktycznymi kolorowymi pierścieniami; do wyboru dwa kolory

PASUJĄ DO 
AKUMULATOROWEJ 

SZCZOTECZKI 
DO ZĘBÓW

30°C
TEMPERATURA

PRANIA

TYLKO TERAZ

2400*

HOME CREATION
Szczotka 
do WC
Sztuka/Zestaw
ze stali nierdzewnej; 
do wyboru:
• szczotka stojąca; 

do wyboru dwa rodzaje
• szczotka do montażu 

naściennego
• zestaw wymiennych 

końcówek do szczotki, 
6 sztuk

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 lub kwiatowa
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TYLKO TERAZ

5500*

LIGHTZONE
Lusterko kosmetyczne LED
Sztuka 
ładowanie USB; do wyboru:
• 3-częściowe, rozkładane, z wyłącznikiem dotykowym
• z 7-krotnym powiększeniem i możliwością zmiany temperatury barwowej

TYLKO TERAZ

1100*
Puzzle 
drewniane
Opak. 
rozwijają wyobraźnię; 
do wyboru różne rodzaje

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

TYLKO TERAZ

9900*

Lornetka 
z bezstopniowym 
zoomem 
Zestaw
• powiększenie: 10- lub 30-krotne
• średnica soczewek obiektywu: 60 mm
• składane muszle oczne 

dla noszących okulary
• z akcesoriami w zestawie

POWIĘKSZENIE: 
10-KROTNE

LUB 
30-KROTNE

SKŁADANE 
MUSZLE OCZNE 

DLA NOSZĄCYCH 
OKULARY

Z AKCESORIAMI 
W ZESTAWIE
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13.02
Hity OD CZWARTKU

TYLKO TERAZ

9900*

DURO
Zestaw 
do wiercenia
Zestaw 204 cz.
w zestawie 204 części:
• 1 wał elastyczny
• 1 nawiertak
• 20 końcówek wkręcających 25 mm
• 14 końcówek wkręcających 50 mm
• 1 uchwyt magnetyczny
• 8 wierteł do kamienia 3–10 mm
• 35 wierteł HSS z powłoką tytanową
• 4 wykrywacze śrub
• 32 wiertła do drewna
• 10 końcówek do kluczy nasadowych 4–13 mm
• 1 uchwyt zapadkowy
• 4 piły walcowe z adapterem 32–54 mm
• 60 kołków 5–10 mm
• 6 wierteł łopatkowych do drewna 10–25 mm
• 1 klucz imbusowy 2,5 mm
• 4 ograniczniki głębokości wiercenia 3–10 mm
• 1 adapter płyty walcowej

WYGODNY
 UCHWYT 

DO PRZENOSZENIA

204 
CZĘŚCI

WYGODNE 
SKŁADANIE

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 
od 0 do 150 mm; dokładność 0,01 mm lub 0,001 cala

TYLKO TERAZ

1599*

GARDEN FEELINGS
Kwiaty wiosenne 
w doniczce ceramicznej
Sztuka
średnica doniczki: 18 cm; wysokość: 15–20 cm; 3 rośliny 
w doniczce; do wyboru: prymula, niezapominajka, stokrotka, 
fiołek rogaty (minibratek)

HITCENOWY

3900*
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Piękne
KWIATY



Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

TYLKO TERAZ

299*

Salami pepperoni 
Opak. 100 g 
dojrzewające, wieprzowe; w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 117 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

1799*

MIĘSNE SPECJAŁY
Szponder 
wołowy
Cena za kg 
świeży

DROSED
Filet z kaczki 
Opak. 490/510 g
(1 kg = 36,71/35,27)
do wyboru: w marynacie 
cytrusowej z jabłkiem 
lub w marynacie włoskiej 
ze skórką z pomarańczy

TYLKO TERAZ

899*

Kiełbasa śląska 
z indyka
Opak. 400 g
(1 kg = 22,48)
wędzona, parzona; 92% mięsa z indyka

TYLKO TERAZ

549*

KRAKUS
Szynka 
w stylu włoskim 
Opak. 140 g
(100 g = 3,92)
wieprzowa; w plastrach; 100 g produktu wyprodukowano ze 107 g mięsa 

TYLKO TERAZ

999*

Trio antipasti
Opak. 150 g
(100 g = 6,66)
w plastrach; mix 
wędlin dojrzewających: 
szynka Prosciutto Crudo, 
salami Napoli, boczek Pancetta

TYLKO TERAZ

1799*
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

1199*

Małże holenderskie 
Opak. 1 kg
świeże

TYLKO TERAZ

1299*

Krewetki surowe 
Opak. 250 g
(100 g = 5,20)
rozmiar: 30/40

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Łosoś, filet
Cena za 100 g
ze skórą

PROMOCJA

599500*
TANIEJ O099ZŁ

TYLKO TERAZ

299*

Piwo 
Lwowskie
Butelka 0,45 l
(1 l = 6,64)
produkowany 
we Lwowie lager 
z 300-letnią tradycją, 
warzony wyłącznie 
na naturalnych 
składnikach: 
wybornym słodzie, 
aromatycznym 
chmielu i krystalicznie 
czystej wodzie; 
kraj pochodzenia: 
Ukraina
alk. 4,5% obj. 

Idealne na walentynkową ucztę

Idealne na walentynkową ucztę
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

445*

SIERPC
Ser królewski
Opak. 150 g
(100 g = 2,97)
ser typu szwajcarskiego; 
plastry

TYLKO TERAZ

349*

Twarożek 
śmietankowy 
extra
Opak. 275 g
(1 kg = 12,69)
do wyboru: z ananasem, 
z orzechami, o smaku 
waniliowym z rodzynkami

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

249*
Chałwa 
sezamowa mini 
Cena za 100 g 
do wyboru: o smaku waniliowym 
lub waniliowo-kakaowym

TYLKO TERAZ

199*

Donut 
serce
Sztuka 71 g
(100 g = 2,80)
z nadzieniem truskawkowym, udekorowany 
polewą czekoladową z kolorową posypką

TYLKO TERAZ

449*

Sałatka 
z indykiem 
i brzoskwinią 
Opak. 350 g
(1 kg = 12,83)
idealne połączenie indyka, 
brzoskwini i majonezu

TYLKO TERAZ

379*

LISNER
Pasta warzywna
Słoik 110 g
(100 g = 3,45)
do wyboru: z pieczonymi warzywami Ratatouille 
lub z suszonymi pomidorami i lubczykiem

TYLKO TERAZ

399*

BAKOMA
Jogurt kremowy
Opak. 230 g
(100 g = 1,73)
z pomarańczą i granolą

Idealne na walentynkową ucztę

Idealne na walentynkową ucztę

produkt
chłodzony
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Bukiet tulipanów
Bukiet 15 szt.
wysokość: ok. 35 cm;
do wyboru różne kolory

Kwiaty cięte
Sztuka 
wysokość: ok. 40–50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

GARDEN FEELINGS
Bukiet kwiatów
Bukiet 
wysokość: ok. 30 cm; w ozdobnej owijce; średnica bukietu: do 28 cm; 
do wyboru różne rodzaje

899*

TYLKO TERAZ

2499*

TYLKO TERAZ

1499*

1.

1. 1.

2.

2.

3.

3.

3.

3.
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PIĄTKO
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GARDEN FEELINGS
Bukiet róż premium
Bukiet 7 szt.
wysokość: 70 cm; do wyboru różne kolory

GARDEN FEELINGS
Bukiet tulipanów
Bukiet 10 szt.
wysokość: ok. 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

Róża 
pojedyncza
Sztuka 
wysokość: 70 cm

Kwiaty cięte
Sztuka 
wysokość: ok. 40–50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

899*TYLKO TERAZ

799*

TYLKO TERAZ

1999*

5.

5.

5.

6.

6.4.

4.

4.
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*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.



TYLKO TERAZ

3900*
UP2FASHION
Spodnie damskie
Para
mieszanka poliestru, wiskozy 
i elastanu; z bocznymi kieszeniami; 
wybrane modele z lampasami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

1999*
UP2FASHION
T-shirt damski 
z długim rękawem
Sztuka 
50% bawełna, 50% modal; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

1699*
UP2FASHION
Bluzka damska 
z guzikami 
z bawełną BIO
Sztuka 
88% bawełna BIO, 7% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®) lub 95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

TYLKO TERAZ

5500*

UP2FASHION
Komplet 
damski 
dzianinowy 
Komplet
83% wiskoza, 
17% poliamid; w skład 
kompletu wchodzą: 
dzianinowy top oraz 
kardigan; do wyboru 
różne komplety
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

3900*
UP2FASHION
Sweter/Kardigan 
damski
Sztuka 
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

100% BAWEŁNA

   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI   D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI  12.HOT.01344 HOHENSTEIN HTTI    95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  2019OK0963 AITEX  2019OK0963 AITEX  

1.

2.

1.

2.
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2-PAK

1693

STYLOWY
świat kobi� y

TYLKO TERAZ

3900*

UP2FASHION
Sukienka 
damska
Sztuka
mieszanka poliestru, wiskozy 
i elastanu; z rękawami 3/4 
lub standardowej długości; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

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

3.

4.

TYLKO TERAZ

1299*
QUEENTEX
Podkoszulek damski 
z modalem
Sztuka 
48% modal (Tencel™), 46% bawełna 
(pima), 6% elastan (Lycra®); na cienkich 
lub szerszych ramiączkach; wyjątkowo 
miękki i przyjemny w dotyku; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

1199*

QUEENTEX
Majtki 
damskie 
z modalem
Opak. 2 pary 
48% modal (Tencel™), 
46% bawełna (pima), 
6% elastan (Lycra®); 
wyjątkowo miękkie 
i przyjemne w dotyku; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–XL

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

3.

5.

5.

4.
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TYLKO TERAZ

1699*

KEEPER
Akcesoria 
łazienkowe 
dla dzieci
Sztuka 
z antypoślizgową 
powłoką zapewniającą 
bezpieczeństwo; do wyboru: 
nakładka sedesowa, nocnik 
lub podest dziecięcy

TYLKO TERAZ

2900*

FISHER PRICE
Zabawki 
dla małych dzieci
Sztuka
do wyboru: motyl – sorter kształtów, 
piramida z kółek, tamburyn, 
wieża z klocków 
lub zabawka 
sensoryczna – zebra

2-PAK

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

TYLKO TERAZ

6500*

WALKX
Buty sportowe damskie
Para 
skóra naturalna w połączeniu z materiałem 
syntetycznym; z wodoodporną membraną; 
miękka tekstylna wyściółka; dwukolorowa 
podeszwa z TPR; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

999*

UP2FASHION
Rajstopy damskie 
uciskowe/push-up
Para 
90% poliamid, 10% elastan (Lycra®) 
lub 84% poliamid, 16% elastan 
(Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38/40–44/46

  995319.0#1 CENTROCOT  995319.0#1 CENTROCOT  

TYLKO TERAZ

999*

UP2FASHION
Podkolanówki 
uciskowe 40 DEN
Opak. 2 pary 
86% poliamid, 14% elastan (Lycra®); szeroki ściągacz; 
wzmocniona część palcowa ze splotem zapobiegającym 
zaciąganiu; do wyboru różne kolory; rozmiar uniwersalny
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TYLKO TERAZ

7900*

HOME CREATION
Deska sedesowa 
z nakładką dla dzieci
Sztuka
wolnoopadająca; z akcesoriami 
montażowymi w zestawie

TYLKO TERAZ

2500*

Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO lub 94% bawełna 
BIO, 6% wiskoza; z postaciami z bajek; 
do wyboru różne rodzaje

Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

999*

POCOPIANO
Rajstopy do raczkowania 
z ABS
Para
78% bawełna, 20% poliamid, 2% elastan (Lycra®); 
na kolanach i stopach ABS; do wyboru różne 
modele
Rozmiary: 62/68–74/80
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

WOLNOOPADAJĄCA

   05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI   05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI    A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI     D09-1033 HOHENSTEIN HTTI   D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

7900*

Zasłony
Zestaw 2 szt.
100% poliester; 
wymiary: 135 × 254 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

2400*

HOME CREATION
Wazon szklany
Sztuka
wysokiej jakości szkło kryształowe; 
najwyższy połysk i przejrzystość; 
wysokość: 15–26 cm; do wyboru 
różne modele

2 WARIANTY 
DEKORACYJNE: 

Z TUNELEM
LUB Z TAŚMĄ 

MARSZCZONĄ

33www. .pl
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TYLKO TERAZ

999*

HOME CREATION
Silikonowe 
akcesoria kuchenne
Sztuka/Zestaw 
do wyboru:
• uchwyty żaroodporne, 2 szt.
• podkładki pod garnki, 2 szt.
• uchwyty na butelki do lodówki
• uchwyty na kieliszki do zmywarki, 6 szt.

TYLKO TERAZ

1699*

HOME CREATION
Pojemniki 
wielowarstwowe
Zestaw
do wyboru:
• zestaw 2 pojemników o pojemności 2 l; z jedną pokrywą
• zestaw 3 pojemników o pojemności 1 l; z jedną pokrywą
• zestaw 2 pojemników o pojemności 0,4 lub 0,9 l; z dwiema pokrywami

TYLKO TERAZ

6900*

HOME CREATION
Patelnia powlekana 
tytanem
Sztuka
średnica: 28 cm; ergonomiczny uchwyt 
ze wskaźnikiem ciepła; do wszystkich 
rodzajów kuchenek

ŚREDNICA: 
28 CM

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA 

TYLKO TERAZ

799*
HOME CREATION
Kubek do kawy
Sztuka
ceramiczny, o pojemności 400 ml; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Salaterki
Zestaw 
zestaw 3 salaterek 
ze szkła opalowego; 
odporne na zarysowania; 
nadają się do piekarnika 
(maks. 240°C)

TYLKO TERAZ

799*

HOME CREATION
Podkładki ochronne 
pod naczynia
Zestaw 
chronią garnki i naczynia przed 
zarysowaniem; do wyboru:
• zestaw 8 podkładek o średnicy 17 cm
• zestaw 3 podkładek o średnicy 35 cm

TYLKO TERAZ

3500*

QUALITY TEXTILES
Obrus 
żakardowy
Sztuka
100% poliester; wymiary: 
220 × 155 cm; do wyboru 
dwa rodzaje

PRZYSTOSOWANE 
DO MYCIA 

W ZMYWARCE

NADAJĄ SIĘ 
DO KUCHENEK 

MIKROFALOWYCH

  A01-0140 HOHENSTEIN HTTI  A01-0140 HOHENSTEIN HTTI  

  1201001 CENTEXBEL  1201001 CENTEXBEL  
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TYLKO TERAZ

3500*

PUTZMEISTER
Zestaw 
do zamiatania
Zestaw
w skład zestawu wchodzą: 
miotła z teleskopowym 
kijem z regulacją do maks. 
150 cm, zmiotka i szufelka; 
do wyboru dwa kolory

TYLKO TERAZ

599*

UNA
Ściereczki 
z mikrowłókna
Opak 3 szt.
wyjątkowo chłonne; do stosowania 
zarówno na sucho, jak i na mokro; 
doskonale nadają się do polerowania

TYLKO TERAZ

899*

HOME 
CREATION
Wiaderko
Sztuka 
pojemność: 14,3 l; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2500*

PUTZMEISTER
Zestaw 
do czyszczenia 
podłóg
Zestaw
mop płaski z magnetycznym 
zamknięciem ułatwiającym 
wymianę nakładki; 
teleskopowy drążek 
regulowany w zakresie 
90–145 cm; nakładka 
z mikrofibry

TYLKO TERAZ

899*

PUTZMEISTER
Nakładki na mop
Opak. 2 szt. 
pasują do większości dostępnych 
mopów płaskich; do wyboru:
• do delikatnych podłóg 

(parkiet, laminat)
• do płytek i marmuru
• do uporczywych zabrudzeń

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

CZYSTA 
PRZYJEMNOŚĆ
sprzątania

BEZSMUGOWE 
CZYSZCZENIE 

OKIEN, LUSTER, 
PŁYTEK

ZINTEGROWANA 
DYSZA 

ODSYSAJĄCA

CZAS PRACY: 
OK. 45 MIN

QUIGG
Elektryczna myjka 
do okien
Sztuka
szeroka końcówka (28 cm); pojemnik na brudną 
wodę o pojemności 200 ml; wskaźnik stanu 
naładowania; w zestawie butelka ze spryskiwaczem 
i 2 ściereczkami z mikrowłókna; do wyboru 
dwa rodzaje

HITCENOWY

8900*
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WYJMOWANY 
ODKURZACZ

RĘCZNY

OBROTOWA
SZCZOTKA 

Z FRONTOWYM 
OŚWIETLENIEM 

LED

STACJA 
ŁADOWANIA 
PEŁNI ROLĘ 

STOJAKA

W ZESTAWIE 
MAŁA SZCZOTKA 

I KOŃCÓWKA 
SZCZELINOWA

TYLKO TERAZ

199*

QUIGG
Akumulatorowy 
odkurzacz 2 w 1
Sztuka 
bezprzewodowy; ze stacją dokującą; 
z wyjmowanym, małym odkurzaczem 
ręcznym; w zestawie 2 wymienne końcówki

TURBOSZCZOTKA 
Z 

PODŚWIETLENIEM 
LED

CZAS PRACY: 
OK. 38 MIN

SKŁADANY 
UCHWYT 
UŁATWIA 

PRZECHOWANIE

2 POZIOMY 
MOCY

90 W

ZBIORNIK 
NA KURZ 0,5 L

36
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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. 7/2020

www zawsze. .plfacebook.com/aldipolska

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


