TA
ER
OF
OD
09
9.

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

OKTOBERFEST STR. 14–16

ESOTIQ DLA MAM STR. 20
OD ŚRODY 11.09

OD PONIEDZIAŁKU 9.09

QUEENTEX/
ENRICO MORI

UP2FASHION

Legginsy
ciążowe
z bawełną
BIO

Moda XXL
Piżama
z bawełną
BIO

HITCENOWY

HITCENOWY

Komplet

Para

HITCENOWY

5

25

*

699

CHÂTEAU

Czekolada
śmietankowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,63)

Strona 13

OD SOBOTY 14.09

19

00

*

Strona 21
www.aldi.pl

35

00

*

Strona 33
*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

Cytryny,
luz

Cena za kg
klasa I;
kraje pochodzenia:
RPA, Chile

PROMOCJA
35% TANIEJ

4

99

*

779

PRO

z nat STO
ury !
PROMOCJA
40% TANIEJ

4

49

*

749

Grejpfrut
czerwony, luz
Cena za kg

kraj pochodzenia: RPA

PROMOCJA
25% TANIEJ

5

99

*

799

Fasola biała
świeża
Opak. 1 kg

kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA
33% TANIEJ

PROMOCJA
30% TANIEJ

449

499

2

99

*

Brokuł
Sztuka

kraj pochodzenia: Polska

3

49

*

Kapusta
pekińska, luz
Cena za kg

kraj pochodzenia: Polska

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.

www.

.pl

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

PROMOCJA
20% TANIEJ

7

99*
9

99

Kurki

Opak. 200 g

(100 g = 4,00)
kraj pochodzenia: Polska

KURKI - skarb polskich lasów
AKSAMITNY KREM Z KUREK
Składniki:

45 MINUT

DLA

250 g kurek
700 ml bulionu
warzywnego
2 duże ziemniaki
2 łyżki masła
3 ząbki czosnku
1 mała cebula
słodka papryka
sól, pieprz
natka pietruszki
lub koperek

4 OSÓB

POZIOM
TRUDNOŚCI

Na maśle dusimy przez kilka minut
pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek
i oczyszczone kurki.
Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki,
dolewamy bulion i gotujemy ok. 20 min.
Po tym czasie wyławiamy najmniejsze
kurki, a zupę doprawiamy solą, słodką
papryką i pieprzem.
Zupę miksujemy i w razie potrzeby
dolewamy więcej bulionu.
Krem podajemy udekorowany natką
lub koperkiem i odłożonymi wcześniej
kurkami.

MASŁO EKSTRA
MILSANI dostępne
w stałej ofercie
ALDI

ŚWIEŻE
ZIOŁA
dostępne
w stałej
ofercie
ALDI

Okazje OD PIĄTKU 13.09
PROMOCJA
40% TANIEJ

599

TYLKO TERAZ

4

99

*

9

99

Papryczki
słodkie, miks

Winogrona
ciemne, luz

Opak. 200 g

Cena za kg

(100 g = 2,50)
kraj pochodzenia: Polska

klasa I;
kraj pochodzenia: Włochy

www.

*

.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.

3

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

PROMOCJA
21% TANIEJ

0

90

*

115

Bułka bawarska
Sztuka 100 g
pszenna

PROMOCJA
35% TANIEJ

0

55

*

085

PROMOCJA
TANIEJ O

2

GOLDÄHREN

Bułeczki/Bagietki

049 ZŁ do wypieku

00

*

249

Opak. 300 g

(1 kg = 6,67)
do samodzielnego wypieku; czas
przygotowania: 8–10 minut; do wyboru:
bułeczki (6 szt.) lub bagietki (4 szt.)

Półbagietka
Sztuka 105 g
(100 g = 0,52)
pszenna

TYLKO TERAZ

2

99

*

GOOD FOOD

Wafle ryżowe
Jumbo
Opak. 145 g

(100 g = 2,06)
do wyboru: o smaku sera
lub papryki

4

TYLKO TERAZ

6

99

*

*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.

TRADER JOE’S

Chleb chrupki
żytnio-razowy
Opak. 300 g

(1 kg = 23,30)
pełnoziarnisty; bogaty w błonnik

www.

.pl

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

produkt
chłodzony

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

PROMOCJA
29% TANIEJ

3

PROMOCJA

50

*

TANIEJ O

4

499

079 ZŁ

20

KRAKUS

Szynka
eksportowa

*

499

MORLINY

Opak. 120 g

Franki

Opak. 240 g

(100 g = 2,92)
wieprzowa; plastry;
nie więcej niż 3% tłuszczu

(100 g = 1,75)
kiełbaski; do wyboru:
drobiowe lub wieprzowe

PROMOCJA
23% TANIEJ

3

80

*

499

MADEJ WRÓBEL

Kiełbasa
myśliwska
Opak. 150 g
(100 g = 2,53)
wieprzowa, parzona,
wędzona, suszona

PROMOCJA
TANIEJ O

7

129 ZŁ

20

www.

*

8

49

Gulasz
wieprzowy
z szynki
Opak. 500 g
(1 kg = 14,40)
kostkowany

.pl

PROMOCJA ŁUKÓW
Rostbef
24% TANIEJ luksusowy

4

50

*

5

99

Opak. 100 g
wołowy, surowy,
wędzony; plastry

*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.

5

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

9–14.09

129

*

KUPIEC

Owsianka Coś na ząb
Opak. 50 g

(100 g = 2,58)
idealna do szkoły, pracy, na pierwsze
lub drugie śniadanie; szybka do przygotowania; do wyboru różne rodzaje:
• naturalna
• z gruszkami
• z jabłkiem i cynamonem
• ze śliwkami

produkt
chłodzony

PROMOCJA

059 ZŁ

TANIEJ O

2

40

*

299

MLEKOVITA

Ser mierzwiony
Opak. 150 g

(100 g = 1,60)
do wyboru: Edamski lub Gouda

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

PROMOCJA
21% TANIEJ

PROMOCJA
26% TANIEJ

229

149

139 ZŁ

TANIEJ O

5

1

60

80

*

699

HOFBURGER

1

10

*

GSMLECZ

MILSANI

Opak. 200 g

Opak. 200 g

Ser Gouda

Serek homogenizowany Deser na bazie maślanki

(1 kg = 18,67)
plastry; dojrzewający cztery miesiące, zawartość tłuszczu
w suchej masie: 48%; bez substancji konserwujących

(100 g = 0,90)
o smaku waniliowym

Opak. 300 g

PROMOCJA
24% TANIEJ

1

70

*

225

GOLDEN BRIDGE

PROMOCJA
TANIEJ O

2

0

49

00

*

ZŁ

249

GOLDEN BRIDGE

Muszelki czekoladowe

Kółeczka miodowe

(100 g = 0,68)
płatki zbożowe

(100 g = 0,80)
kółeczka zbożowe w polewie miodowej
wzbogacone w 8 witamin

Opak. 250 g

6

*

Opak. 250 g

(100 g = 0,55)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA
TANIEJ O

2

059 ZŁ

40

*

299

Mleko
gostyńskie
Opak. 350 g

(1 kg = 6,86)
zagęszczone, niesłodzone; zawartość
tłuszczu: 7,5%

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

PODRAVKA

TYLKO TERAZ

1

TYLKO TERAZ

Vegeta

59

*

0

99

Opak. 75 g
(100 g = 2,12)
przyprawa do dań

*

9–14.09

DROP

Pasztecik
Opak. 50 g

(100 g = 1,98)
do wyboru: klasyczny,
z dodatkiem kaczki,
z pomidorami

TYLKO TERAZ

3

99

*

KING’S CROWN

Kukurydza

Słoik 370 ml

(100 g = 2,10)
minikolby kukurydzy;
masa netto po odsączeniu: 190 g

PROMOCJA
26% TANIEJ

2

20

TYLKO TERAZ

*

2

2

13

99

NOWE
OPAKOWANIE

99

TYLKO TERAZ

*

99

DE PRADO FAMILY SELECTION

DAWTONA

Portugalska oliwa
z oliwek

Miks warzyw –
marchew, groszek,
kukurydza

DOBRE PLONY

Ryż jaśminowy
Opak. 4 × 100 g

(1 kg = 5,50)
długoziarnisty, o delikatnym aromacie

*

Butelka 250 ml

(100 ml = 5,60)
najwyższej jakości, z pierwszego tłoczenia

Słoik 510 g

(1 kg = 9,06)
masa netto po odsączeniu: 330 g

RYBY Z ALDI
PROMOCJA
TANIEJ O

1

039 ZŁ

**
produkt
chłodzony

60

199

FISHER KING

Cena za 100 g
patroszona;
wędzona na gorąco

www.

.pl

TANIEJ O

2

059 ZŁ

40

*

Makrela wędzona

PROMOCJA
*

299

BALTA MARE

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

Szprot w sosie pomidorowym
Puszka 300 g
(1 kg = 8,00)
idealny na kanapkę

*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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

6

99

*

GUT BIO

BIO Danie z quinoa
Opak. 125 g

(100 g = 5,59)
danie gotowe na bazie quinoa z dodatkiem
warzyw; do wyboru: z dynią, pomidorami
lub o smakach orientalnym lub meksykańskim
z kaszą kuskus

SMACZNIE
I SZYBKO

5

TYLKO TERAZ

5

99

99

*

SZUBRYT

*

SZUBRYT

Zraziki w sosie

Kotlety z kapustą

(1 kg = 12,48)
smażone zraziki w sosie koperkowym, danie
gotowe; nie zawierają wzmacniaczy smaku
i substancji konserwujących

(1 kg = 12,74)
wieprzowe kotlety mielone z kiszoną
kapustą; nie zawierają wzmacniaczy smaku
i substancji konserwujących

Słoik 480 g

Słoik 470 g

ŚWIETNE POŁĄCZENIE

Wyjątkowe dania gotowe
idealne na pyszny posiłek!

PROMOCJA
26% TANIEJ

PROMOCJA
20% TANIEJ

219

219

1

60

TYLKO TERAZ

5

99

8

*

POTTKIEKER

Danie gotowe
Puszka 800 g

(1 kg = 7,49)
do wyboru: z ziemniakami, z białą kapustą
i wieprzowiną, gulasz z zieloną fasolą

*

KING’S CROWN

Przecier
pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,20)

1

75

*

D’ANTELLI

Makaron rurki
Opak. 500 g

(1 kg = 3,50)
100% ziarna pszenicy durum

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Okazje TYGODNIA

TYLKO TERAZ

1

49

*

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

SMACZNIE
I SZYBKO

AMINO

Smaki regionu
Opak. 64/65 g

(100 g = 2,33/2,29)
do wyboru: żurek po śląsku, kwaśnica
po góralsku lub kartoflanka po poznańsku

Wyjątkowe dania gotowe
idealne na pyszny posiłek!
TYLKO TERAZ

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

produkt
chłodzony

OFTERDINGER

PROMOCJA
Delikatesowa
24% TANIEJ sałatka

2

25

*

2

mięsna

99

Opak. 250 g

(100 g = 0,90)
w kremowym sosie z dodatkiem ogórka

produkt
głęboko
mrożony

5

99

4

produkt
chłodzony

KONSPOL

Pierogi z mięsem
i pieczarkami
Opak. 230 g

(100 g = 2,60)
delikatne nadzienie w cienkim cieście

 bez dodatku aromatów
 bez dodatku glutaminianu

produkt
głęboko
mrożony

PROMOCJA
24% TANIEJ

*

monosodowego

 bez barwników

PROMOCJA
TANIEJ O

3

50

089 ZŁ

60

*

599

*

449

DOLINA SMAKU

MAMA MANCINI

Lasagne/Makaron

Pyzy z mięsem

(1 kg = 11,25)
do wyboru:
• lasagne: z mięsem wieprzowo-wołowym i żółtym serem
• cannelloni: z nadzieniem z czterech serów – ricotta, gorgonzola, mozzarella, ser żółty
• tortelloni: w sosie śmietanowym z gotowaną szynką
• lasagne z warzywami grillowanymi i z serami edammer oraz emmentaler

(1 kg = 4,80)
wieprzowo-wołowe;
ze smażoną cebulką

Opak. 400 g

Opak. 750 g

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

19

99

www.

*

HÖFFNER DIE LANDKÜCHE

Danie mięsne
Opak. 900 g

(1 kg = 22,21)
do wyboru: pieczeń mięsna, kluski z kapustą, klopsy

.pl

 bez barwników
 bez dodatku aromatów

PROMOCJA DOLINA SMAKU
24% TANIEJ Knedle
z owocami

4

50

*

5

99

Opak. 750 g

(1 kg = 6,00)
do wyboru: z truskawkami
lub śliwkami

*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

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

TYLKO TERAZ

999

TRADER JOE’S

Mieszanka orzechów i żurawiny

*

Opak. 100 g

do wyboru: migdały-żurawina
lub orzechy włoskie-migdały-żurawina

PROMOCJA
TANIEJ O

PROMOCJA
30% TANIEJ

6

60

*

949

400

GUT BIO

BIO Mus owocowy
Opak. 4 × 100 g

(1 kg = 16,50)
do wyboru: jabłko-banan, jabłko-truskawka

90

*

699

GOLDEN FRUIT

Wiśnie drylowane
Słoik 680 g

(1 kg = 14,00)
słodzone; doskonały dodatek do ciast
i deserów; masa netto po odsączeniu: 350 g

10

*

4

PROMOCJA
29% TANIEJ

4

0

99

TYLKO TERAZ

7

ZŁ

99

MAURINUS

Rodzynki w czekoladzie
Opak. 200 g

(100 g = 2,00)
rodzynki kalifornijskie oblane czekoladą mleczną

99

*

TRADER JOE’S

Owoce w czekoladzie
Opak. 200 g

(100 g = 4,00)
krążki jabłkowe lub śliwki; do wyboru
w czekoladzie mlecznej lub gorzkiej

PROMOCJA
TANIEJ O

299 ZŁ

12

00

*

1499

BEL ROYAL

Czekoladki marcepanowe
z nadzieniem
Opak. 300 g

(1 kg = 40,00)
w polewie z czekolady; do wyboru z nadzieniem:
śliwkowym, wiśniowym albo pomarańczowym

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Okazje TYGODNIA

PROMOCJA
26% TANIEJ

5

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

50

*

9–14.09

749

SCHOLETTA

Czekoladowe
pałeczki Deluxe
Opak. 125 g

(100 g = 4,40)
do wyboru o smaku: miętowym w czekoladzie gorzkiej, mlecznym w czekoladzie
mlecznej, Latte Macchiato w białej czekoladzie, karmelowym w czekoladzie mlecznej

TYLKO TERAZ

6

TYLKO TERAZ

5

99

49

*

*

CONRADL

Gofry nadziewane
Opak. 272 g

(1 kg = 20,18)
do wyboru: z nadzieniem o smaku
orzechów laskowych lub mlecznym

BEL ROYAL

Czekoladki nadziewane nugatem
Opak. 150 g

(100 g = 4,66)
do wyboru: deserowe z marcepanem, mleczne orzechowe,
mleczne z marcepanem,
mleczne z migdałami

TYLKO TERAZ

8

TYLKO TERAZ

7

49

*

99

Ziarenka
czekoladowe

PROMOCJA
OSKROBA
20% TANIEJ Babka piaskowa

BISCOTTO

Herbatniki
maślane

Opak. 250 g

4

20

Opak. 250 g

(100 g = 3,40)
do wyboru: o smaku
cappuccino, w czekoladzie
lub czekoladzie mlecznej

(100 g = 3,20)
do wyboru: z belgijską czekoladą
mleczną, białą lub gorzką

produkt
głęboko
mrożony

*

5

29

Opak. 400 g

(1 kg = 10,50)
do wyboru: o smaku waniliowym,
cytrynowym lub marmurkowa

produkt
głęboko
mrożony

PROMOCJA
24% TANIEJ

0

75

www.

*

*

099

NOWE
OPAKOWANIE

MUCCI

Sandwich

Opak. 180 ml

(100 ml = 0,42)
o smaku śmietankowo-czekoladowo-truskawkowym

.pl

PROMOCJA
24% TANIEJ

3

00

*

395

Deser lodowy
Opak. 1 l

rolada lodowa o smaku waniliowym i cappuccino, z polewą czekoladową

*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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

TYLKO TERAZ

9

99

*

9–14.09
PROMOCJA
28% TANIEJ

200

*

279

SCHOLETTA

Czekoladki Mini Mix
Opak. 280 g

(1 kg = 35,68)
mieszanka minibatoników o różnych smakach

TYLKO TERAZ

4

49

NIMM2

Śmiejżelki Sokki
Opak. 90 g

(100 g = 2,22)
do wyboru: o smaku owocowym,
jogurtowym lub kwaśne

TYLKO TERAZ

23

99

*

*

Kruche
herbatniki

FEURICH

Słodki
popcorn

Puszka 175/180 g

Opak. 125 g

(100 g = 13,71/13,33)
w puszce

(100 g = 3,59)
z kremowym karmelem
(72%) i kakao

STREFA MALUSZKA
PROMOCJA
TANIEJ O

2

0

59

60

*

ZŁ

319

GERBER

TANIEJ O

3

089 ZŁ

60

*

449

NESTLÉ

Sok

Kleik ryżowy

(100 ml = 1,30)
bez dodatku cukru; zapewnia dzienną
porcję owoców; po 4. miesiącu życia;
do wyboru:
• jabłkowy
• gruszkowy
• jabłko, winogrona
• jabłko, wiśnia
• jabłko, malina

(100 g = 2,25)
produkt bezglutenowy,
wyprodukowany z wysokiej
jakości ryżu, stworzony
z myślą o niemowlętach
po 4. miesiącu życia

Butelka 200 ml

12

PROMOCJA

Opak. 160 g

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

O naszej śmietankowej czekoladzie
możemy mówić bez końca. Jest rozkosznie słodka, kremowa
i powoli rozpływa się w ustach, uwalniając subtelny bukiet aromatów
kakao i alpejskiego mleka. Naprawdę trudno jej się oprzeć,
podobnie jak innym słodkościom Château, które swój wyjątkowy
smak zawdzięczają starannie wyselekcjonowanym ziarnom kakao
pochodzącym ze zrównoważonych certyfikowanych upraw.

HITCENOWY

5

25

www.

*

699

.pl

CHÂTEAU

Czekolada
śmietankowa
Opak. 200 g

(100 g = 2,63)
do wyboru: kawowo-śmietankowa, deserowa
lub alpejska śmietankowa

*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.

13

Temat TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

Zorganizuj swój mały OKTOBERFEST
z rodziną i przyjaciółmi. Wybierz z naszej
bogatej oferty ulubione
piwa oraz przekąski,
które podkręcą
ich goryczkowy,
chmielowy smak.

KUFLE
W DŁOŃ!

CZAS NA OKTOBERFEST

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
SCHULTENBRÄU

Pilsener

Puszka 0,5 l

(1 l = 3,18)
piwo jasne, pasteryzowane, warzone według
Niemieckiego Prawa Czystości wyłącznie
z trzech składników;
kraj pochodzenia: Niemcy
alk. 4,9% obj.

20% TANIEJ

1

59

*

199

SMAKUJE Z PIWEM

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

10

99

14

*

Kiełbasa
piwna

Opak. 400 g
(1 kg = 27,48)
wieprzowa

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

9

99

*

Połówka
kurczaka

Opak. 350 g
(1 kg = 28,54)
gotowana

TYLKO TERAZ

13

99

*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.

*

Golonka
wieprzowa
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)
peklowana

www.

.pl

Temat TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

CZY WIESZ, ŻE…
Co roku podczas największego święta
piwa odbywającego się w Monachium
ok. 6 milionów osób wypija ok. 6 milionów
litrów piwa, zagryzając każdy łyk pieczonym
kurczakiem, bawarskimi kiełbaskami
i preclami.
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

WARSTEINER

SPATEN

Pilsener

Piwo jasne

Butelka 0,5 l

Butelka 0,5 l

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

(1 l = 10,98)
orzeźwiające, jasnozłote piwo o czystym smaku,
doskonale zrównoważone nutami słodu jęczmiennego
i łagodnej chmielowej goryczy;
kraj pochodzenia: Niemcy
alk. 4,8% obj.

5

(1 l = 8,98)
o słomkowo-złocistej barwie; w aromacie klasyka
piwna – delikatnie chmielowo-słodowe, w smaku
odczuwalne są nuty słodowe, potem zaakcentowana
jest niewielka goryczka;
kraj pochodzenia: Niemcy
alk. 5,2% obj.

4

49

49

*

*

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

999

699

*

*

Kiełbaski

Kabanos
wieprzowy

Opak. 250 g

Opak. 120/150/180 g

(100 g = 4,00)
typu bawarskiego;
do wyboru: w jelicie owczym
(mięso wieprzowe: 90%)
lub typu bawarskiego
(mięso wieprzowe: 75%)

www.

(100 g = 5,83/4,66/3,88)
do wyboru: z czosnkiem, z serem,
z pomidorami i bazylią

.pl

TYLKO TERAZ

7

99

*

OKTOBERFEIEREI

Czekoladowe misie
Opak. 125 g

(100 g = 6,39)
z mlecznej czekolady

*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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Temat TYGODNIA KUFLE W DŁOŃ!
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

9–14.09

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
REVOLTA

KASZTELAN

Niepasteryzowane

Pils Bohemski

Puszka 0,5 l

Butelka 0,5 l

(1 l = 4,20)
piwo jasne o wyrazistym
i orzeźwiającym smaku;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

TANIEJ O

(1 l = 8,00)
piwo jasne, pełne zapachów i smaków, począwszy
od ziół, miodów, traw, a skończywszy na owocach;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.

049 ZŁ

TANIEJ O

4

210

099 ZŁ

00

*

259

*

499

SMAKUJE Z PIWEM

TRADER JOE’S

PROMOCJA
Chipsy
23% TANIEJ karbowane

(100 g = 1,47)
do wyboru: o smaku paprykowym
lub z pieprzem

(100 g = 1,14)
do wyboru: paprykowe
lub serowo-cebulowe

2

20

*

299

Opak. 150 g

699

*

SUN SNACKS

1

60

*

209

Opak. 140 g

TYLKO TERAZ

2

99

*

3

FEURICH

Precelki

Opak. 200 g
(100 g = 1,50)
słone

19

*

FEURICH

Mieszanka 8 słonych
przekąsek

Flipsy
orzechowe

(1 kg = 23,30)
zestaw zawiera różne rodzaje krakersów,
precelków i prażynek

(100 g = 1,60)
ze świeżo zmielonych
orzeszków ziemnych
(33%)

Opak. 300 g

16

FEURICH

PROMOCJA
Orzeszki ziemne
26% TANIEJ prażone

Opak. 200 g

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Okazje TYGODNIA
9–14.09

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA
PROMOCJA
TANIEJ O

PROMOCJA
25% TANIEJ

8

50

*

11

35

TYLKO TERAZ

TCHIBO

Exclusive

Opak. 250 g
(100 g = 3,40)
kawa mielona

16

99

*

269 ZŁ

10

TCHIBO

80

*

1349

KENA

Family

Mild

Opak. 3 × 250 g

Słoik 200 g

(1 kg = 22,65)
kawa mielona; o mocnym, pełnym
smaku, z wyraźnie wyczuwalną
nutką goryczki; z ziaren Robusty

(100 g = 5,40)
kawa rozpuszczalna;
łagodna i delikatna

PROMOCJA
28% TANIEJ

PROMOCJA
29% TANIEJ

PROMOCJA
29% TANIEJ

139

199

199

1

1

00

1

40

*

40

*

Frugo

KARLSQUELL

Napój słodowy

BLACK

Napój
energetyzujący

Butelka 500 ml

Butelka 0,5 l

(1 l = 2,80)
napój wieloowocowy; do wyboru:
czarne, zielone, mango

(1 l = 2,00)
bezalkoholowy, orzeźwiający
napój o smaku karmelowo-słodowym, z nutą goryczki

*

Puszka 250 ml

(100 ml = 0,56)
do wyboru: Classic, Light, Mojito

PROMOCJA
31% TANIEJ

1

70

*

249

GRAND

Sok
jabłkowy
PROMOCJA
TANIEJ O

PROMOCJA
24% TANIEJ

099 ZŁ

400

225

*

*

499

299

Coca-Cola

7 NIEBO

Nektar pomarańczowy

Butelka 2 l

Butelka 1,5 l

(1 l = 2,00)
napój gazowany

www.

(1 l = 1,50)
zawartość soku: 50%

.pl

Karton 1 l
100%

produkt
chłodzony

PROMOCJA
TANIEJ O

4

PURE FRUIT
095 ZŁ Sok
pomarańczowy
*

00

495

100%

Butelka 1 l
bezpośrednio wyciskany, z miąższem

*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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Okazje TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA

PROMOCJA
25% TANIEJ

9–14.09

3

70

*

499

BIOCURA

Odżywka
do włosów
PROMOCJA SOLO
22% TANIEJ Papier toaletowy,

5

80

*

749

PROMOCJA PUTZMEISTER
24% TANIEJ Płyn

3-warstwowy
Opak. 8 szt.

czysta celuloza, bielona bez użycia
chloru; wyjątkowo miękki, wytrzymały;
z ozdobnym wzorem

5

25

*

699

do pielęgnacji
podłóg
Butelka 1 l

do wyboru różne rodzaje

Opak. 250 ml

(100 ml = 1,48)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA
28% TANIEJ

3

20

*

449

BIOCURA

Szampon
do włosów

Opak. 300 ml

(1 l = 10,67)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA
25% TANIEJ
PROMOCJA SILAN
Płyn
24% TANIEJ do płukania

900

*

1189

Butelka 1,375 l
(1 l = 6,55)
do wyboru: Sensitive
lub Fresh Sky

PERSIL

PROMOCJA Żel uniwersalny/

TANIEJ O

549 ZŁ do tkanin

2600

*

3149

kolorowych
Butelka 1,5 l
(1 l = 17,33)
wystarcza na 30 prań

*

349

BIOCURA

Żel i szampon
dla mężczyzn
Opak. 300 ml

(1 l = 8,67)
2 w 1; do wyboru różne rodzaje

STREFA PUPILA
PROMOCJA
29% TANIEJ

PROMOCJA
29% TANIEJ

499

299

3

50

*

TOPIC

2

10

*

ENRICO MORI

Przekąski dla kota

Skarpety męskie

(100 g = 8,75/7,00)
karma uzupełniająca; do wyboru:
• z jagnięciną i indykiem
• z mięsem drobiowym i wątróbką
• z łososiem i pstrągiem
• mix kurczak/wołowina/wątróbka/drób

bawełniane; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 39/42–43/46

Opak. 20 × 2 g/10 × 5 g

18

2

60

Opak. 1 para

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Hity OD ŚRODY

11.09

TYLKO TERAZ

24

00

*

KRONTALER

Zegarek dziecięcy
na rękę
Sztuka

precyzyjny mechanizm;
bateria w zestawie;
do wyboru różne rodzaje

NA CZAS
do szkoły
TYLKO TERAZ

1.
IDEALNA NA
CHŁODNIEJSZE
DNI

4500

*

1.

OCIEPLANA

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO

Bluza dziecięca
Sztuka

1.

80% bawełna, 16% poliester, 4% wiskoza
lub 70% bawełna, 30% poliester lub 62%
bawełna, 38% poliester; kaptur i bluza
podszyte pluszem; zapinana na zamek
błyskawiczny; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

33

2.

00

*

POCOPIANO

Jeansy/Joggery dziecięce

2.

Para

2.

www.

.pl

• dziewczęce: 68% bawełna, 31% poliester,
1% elastan; z wewnętrzną regulacją obwodu
pasa; do wyboru dwa rodzaje
• chłopięce: 80% bawełna, 19% poliester,
1% elastan; z bocznymi kieszeniami;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele
dostępne są w każdym
rozmiarze
03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

*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.

19

Hity OD ŚRODY

O, MAMO,

11.09

jesteś piękna!
1.

TYLKO TERAZ

59

• ŁATWO ODPINANE MISECZKI
• REGULOWANE RAMIĄCZKA
• ELEGANCKA I WYGODNA
KORONKA
• ZAPIĘCIE NA HAFTKI
Z TRZYSTOPNIOWĄ
REGULACJĄ
1.

00

*

ESOTIQ

Biustonosz
do karmienia
koronkowy
Sztuka

90% poliamid; 10% elastan; wyściółka
miseczki: 100% bawełna; wygodnie
odpinane miseczki ułatwiają karmienie;
zapakowany w eleganckie pudełko
Rozmiary: 80 D–85 E

2.
to marka bielizny
dla energicznych,
nowoczesnych kobiet,
obecna w Polsce od
15 lat. Nasze produkty
powstają w kobiecym
zespole wiernym
zasadzie: projektujemy
bieliznę, którą same
chcemy nosić. Tworząc
kolekcje, podążamy
za światowymi trendami
i wybieramy materiały
najwyższej jakości dla
komfortu i podkreślenia
kobiecych kształtów.
Do projektowania
kolekcji limitowanych
zapraszamy
inspirujących gości,
np. top modelkę
Joannę Krupę.

TYLKO TERAZ

33

20

2.

00

*

ESOTIQ

Majtki
koronkowe

MOŻLIWOŚĆ MOCNEGO
ROZPIĘCIA KOSZULI

Para

90% poliamid; 10% elastan;
z bawełnianym klinem;
zapakowane w eleganckie pudełko
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

59

00

*

ESOTIQ

to linia dla młodych oraz
przyszłych mam zaprojektowana
tak, abyś czuła się komfortowo,
bezpiecznie i kobieco w tym
szczególnym czasie.

ODPINANE
MISECZKI
UŁATWIAJĄ
KARMIENIE

Koszula nocna
do karmienia

ZAPIĘCIE
UŁATWIAJĄCE
KARMIENIE

Sztuka

KIESZENIE

95% bawełna, 5% elastan;
wygodne zapięcie z przodu
ułatwiające karmienie;
z kieszeniami; zapakowana
w eleganckie pudełko
Rozmiary: S–XL

*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.

WYGODNY
ŚCIĄGACZ

www.

.pl

Hity OD ŚRODY

Z BOCZNYMI
MARSZCZENIAMI
NA BRZUCHU
ZWIĘKSZAJĄCYMI
KOMFORT
NOSZENIA

11.09
M

RSZ

CZ E NIE M

N

A

W

YS

RT

DL

U

HU

Z B O CZ

ZUC

NY

BR

3900

*

3.

MA

A

TYLKO TERAZ

3.

O KIE O KO M
G

FO

UP2FASHION

T-shirt ciążowy
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.

95% bawełna BIO, 5% elastan
(Lycra®) lub 91% bawełna BIO,
5% elastan (Lycra®), 4% wiskoza;
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL

5.

M

KI

M

I EL A

S T YC Z

I EL A

S T YC Z

NY

M

NY

M

ER
Z SZ

EM

19

KI

S
PA

HITCENOWY

O

4.

4.

00

Z BOCZNYMI
MARSZCZENIAMI
NA BRZUCHU
ZWIĘKSZAJĄCYMI
KOMFORT
NOSZENIA

*

UP2FASHION

Legginsy ciążowe
z bawełną BIO

Z SZEROKIM,
ELASTYCZNYM
PASEM

Para

95% bawełna BIO, 5% elastan
(Lycra®) lub 58% bawełna BIO,
37% poliester, 5% elastan (Lycra®);
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

U
RT

FO

*

O

ER

24

00

Z SZ

NY

rd

da

Z B O CZ

O KIE O KO M
G

EM

YS

TYLKO TERAZ

S
PA

.pl

N

HU

W

A

95% bawełna BIO, 5% elastan
(Lycra®); z bocznym marszczeniem
na brzuchu; do wyboru
dwa rodzaje
Rozmiary: S–L

CZ E NIE M

ZUC

DL

Sztuka

RSZ

BR

t stan

MA

A

M

O

00

en

Made with Organically
Grown Cotton Certiﬁed
by CU 817648

Sukienka ciążowa
z bawełną BIO

www.

ANIC 1
RG

t

3900

*

5.

con

TYLKO TERAZ

Rajstopy
dla kobiet
w ciąży

Opak. 2 pary
93% poliamid, 7% elastan; 40 DEN; z elastycznym
ściągaczem pod brzuchem; dopasowujące się
do rosnącego brzucha; do wyboru czarne lub beżowe
Rozmiary: S/M–L/XL
*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.

1312043 Centexbel

21

Hity OD ŚRODY

11.09

TYLKO TERAZ

89

D18-2416 HOHENSTEIN HTTI

ANIC 1
RG

t

rd

da

con

en

00

O

00

t stan

Made with 100%
Organically Grown Cotton
CU 809507

*

HOME CREATION

Baldachim
Sztuka

100% bawełna BIO; wymiary (wys. × średn.):
240 × 50 cm; do wyboru różne rodzaje

1.

2.

DZIECIĘCE KRÓLESTWO
TYLKO TERAZ

59

2.

00

*

HOME CREATION

TYLKO TERAZ

79

00

22

1.

*

HOME CREATION

Ławka dziecięca
ze schowkiem

49

00

*

HOME CREATION

Dywan dziecięcy

Kocyk dziecięcy

100% bawełna; wymiary: 70 × 140 cm;
do wyboru różne rodzaje

strona wierzchnia: 50% bawełna,
50% akryl; strona spodnia:
100% poliester, pluszowy polar;
wymiary: 80 × 100 cm;
do wyboru różne rodzaje

Sztuka

Sztuka

montaż bez użycia narzędzi; wykonana z płyty MDF
pokrytej tkaniną; z tapicerowaną pokrywą; duża
pojemność schowka; maksymalne obciążenie: 100 kg;
wymiary (dł. × głęb. × wys.): ok. 78 × 38 × 38 cm

TYLKO TERAZ

Sztuka

08.JA.59453 HOHENSTEIN HTTI

*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.

D04-0452 HOHENSTEIN HTTI

www.

.pl

Hity OD ŚRODY

TYLKO TERAZ

149

11.09

*

HOME CREATION

Stolik dziecięcy z 2 krzesłami
Zestaw

blat i siedziska z płyt MDF z lakierowaną powierzchnią, nogi z drewna
sosnowego; wymiary (szer. × głęb. × wys.): stolik: ok. 59 × 50 × 48 cm; krzesło:
ok. 28 × 28 × 49 cm; maksymalne obciążenie: stolik: ok. 25 kg; krzesło: ok. 50 kg

Szukaj produktów
z certyﬁkatem FSC®

DZIECIĘCE KRÓLESTWO
TYLKO TERAZ

19

99

*

HOME CREATION

.pl

TYLKO TERAZ

15

99

*

HOME CREATION

Zestaw
sztućców dla dzieci,
4-częściowy

Dziecięcy zestaw
śniadaniowy,
3-częściowy

stal nierdzewna; w zestawie:
nóż, widelec, łyżka i łyżeczka;
do wyboru różne rodzaje:
• dla chłopców
• dla dziewczynek
• uniwersalne

z melaminy; w zestawie:
talerz o średnicy 21 cm,
miseczka o średnicy 16 cm,
kubek o pojemności 200 ml;
do wyboru różne rodzaje

Zestaw

www.

MOŻNA MYĆ
W ZMYWARCE

Zestaw

*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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Hity OD ŚRODY

11.09

TYLKO TERAZ

44

00

*

100%
BAWEŁNY

HOME CREATION

Szlafrok dziecięcy
Sztuka

100% bawełna;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiar: 98/104–110/116

D04-0452 HOHENSTEIN HTTI

TYLKO TERAZ

23

00

*

POCOPIANO

Body dziecięce
z bawełną BIO
Opak. 2/3 szt.

100% bawełna BIO; 98% bawełna BIO, 2% wiskoza
lub 96% bawełna BIO, 4% wiskoza; w skład zestawu wchodzą:
3 body klasyczne lub 2 body kopertowe; do wyboru różne zestawy
Rozmiar: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

A20-0407 HOHENSTEIN HTTI

2PAK

TYLKO TERAZ POCOPIANO

8

99

*

05.0.6060 HOHENSTEIN HTTI

24

Skarpetki/Rajstopy
niemowlęce z bawełną BIO
Opak. 2 pary/1 para

skarpetki: 85% bawełna BIO, 13% poliamid, 2% elastan
(Lycra®); rajstopy: 75% bawełna BIO, 23% poliamid,
2% elastan (Lycra®); opakowanie zawiera 2 pary
skarpetek lub 1 parę rajstop; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
rajstopy: 62/68–86/92
skarpetki: 12/14–19/22
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

19

99

05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI

* POCOPIANO

Spodnie niemowlęce
z bawełną BIO
Opak. 2 pary

100% bawełna BIO; 98% bawełna BIO,
2% wiskoza lub 95% bawełna BIO, 5% wiskoza;
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

Hity OD ŚRODY

TYLKO TERAZ

00
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Śpiwór
dziecięcy
z bawełną BIO
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POCOPIANO

da

O

*

00
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42532 OeTI

t stan

Made with 100%
Organically Grown Cotton
Certiﬁed by CU 849214

Sztuka

25

00

*

Sztuka

wspomagają rozwój koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz motorykę;
do wyboru:
• chodzik – z wieloma elementami
do zabawy, z regulacją wysokości
uchwytu i blokadą kółek
• kostka aktywności – różne
elementy do zabawy
na poszczególnych ścianach,
m.in. labirynt klocków,
sorter kształtów
z obrotową tarczą,
mechanizm
otwierania drzwi

POCOPIANO

Zestaw niemowlęcy
z bawełną BIO, 3-częściowy
Zestaw

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

79

00

00

*

NUK

Butelka dla dzieci
niekapek/ze słomką/Junior
Sztuka

z systemem antykolkowym; bez szkodliwego
BPA (bisfenolu A); do wyboru różne rodzaje:
• butelka do nauki samodzielnego picia
dla dzieci od 6 miesięcy, pojemność: 150 ml
• butelka First Choice Plus dla dzieci
od 6 do 18 miesięcy, pojemność: 300 ml

www.

109

*

100% bawełna BIO; 98% bawełna BIO, 2% wiskoza lub 95% bawełna BIO,
5% wiskoza; w skład zestawu wchodzą: spodnie, koszulka, czapka
lub chustka; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI

24

TYLKO TERAZ

Drewniany
chodzik/
Kostka aktywności

materiał wierzchni/podszewka:
100% bawełna BIO; watowany;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 70–110 cm
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

11.09

.pl

*

NUK

Sterylizator
mikrofalowy
Micro Express
Sztuka

duża pojemność: sterylizuje
aż 4 butelki niemowlęce 300 ml
z akcesoriami; specjalna konstrukcja
z uchwytem na butelki; w zestawie
szczypce do higienicznego wyciągania
wysterylizowanych przedmiotów;
odpowiedni do kuchenek mikrofalowych
o min. wymiarach (wys. × szer.): 18,7 × 28 cm

*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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Hity OD ŚRODY

11.09

TYLKO TERAZ

34

1.

00

*

1.

1.

UP2FASHION

Bluzka
damska
z nadrukiem
Sztuka

100% wiskoza;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–46

2015 OK0383 AITEX

2.

Z EFEKTOWNYM
WYPUKŁYM WZOREM

STYLOWY

koniec lata
TYLKO TERAZ

39

3.

00

*

UP2FASHION

Bluza damska oversize
Sztuka

55% bawełna, 45% poliester; luźny krój,
swobodnie leżący na sylwetce; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

3.

TYLKO TERAZ

35

2.

00

*

UP2FASHION

Jegginsy
jeansowe damskie
Para

80% bawełna, 18% poliester,
2% elastan; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–46
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI
14.HBD.52931 HOHENSTEIN HTTI

26

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.

.pl

TYLKO TERAZ

49

4.
ZAMEK YKK

00

*

TYLKO TERAZ

49

Hity OD ŚRODY

5.

00

*

11.09

STRAIGHT UP

STRAIGHT UP

Jeansy
męskie
Casual

Koszula
męska
Indygo

90% bawełna,
8% poliester,
2% elastan;
z kieszeniami;
zapinane na zamek
błyskawiczny;
do wyboru różne
kolory
Rozmiary: 48–54
Nie wszystkie modele
dostępne są w każdym
rozmiarze

100% bawełna;
z kołnierzykiem;
z kieszeniami
na piersi;
do wyboru różne
rodzaje
Rozmiary:
M–XXL
Nie wszystkie
modele dostępne
są w każdym
rozmiarze

Sztuka

Para

11-37640 SHIRLEY

5.

6.

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

TYLKO TERAZ

79

6.

00

*

STRAIGHT UP

Kurtka męska

4.

Sztuka

materiał wierzchni: 100% poliester
lub 100% poliamid; podszewka
i wypełnienie: 100% poliester;
z kieszeniami; zapinana na zamek
błyskawiczny; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym
rozmiarze

06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

Piękny
OGRÓD
TYLKO TERAZ

Hity OD CZWARTKU
12.09

TYLKO TERAZ

599

799

*

*

GARDEN FEELINGS

Paproć

Sztuka

średnica doniczki: 12 cm;
wysokość rośliny: 30–40 cm

Chryzantemy

Sztuka

średnica doniczki: 12 cm;
do wyboru różne rodzaje

www.

.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.
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produkt
chłodzony

POLMLEK

TYLKO TERAZ

3

49

*

*

Chleb
farmerski

(1 kg = 12,69)
do wyboru: z ananasem, z orzechami,
o smaku waniliowym z rodzynkami, naturalny

(1 kg = 6,98)
pszenny, z dodatkiem
płatków ziemniaczanych

Opak. 275 g

TYLKO TERAZ

Opak. 500 g

TYLKO TERAZ

3

49

29

*

KINDER

Czekolada
(100 g = 4,98)
z mlecznym
nadzieniem

TYLKO TERAZ

*

TYLKO TERAZ

2

99

*

produkt
chłodzony

DAYUP

KINDER

Wake & Joy

Sztuka 20 g

(100 g = 2,49)
wegańska propozycja na sycące śniadanie;
kompozycja kaszy jaglanej i musów owocowych
to zdrowa alternatywa na pierwszy posiłek
w ciągu dnia; do wyboru smaki: banan-malina,
jabłko-cynamon, wiśnia-kakao

(100 g = 16,45)
z mlecznej czekolady

99

*

Jajko
niespodzianka

Opak. 50 g

5

3

49

Twarożek
śmietankowy extra

NA EKSPOZYTORZE

2

TYLKO TERAZ

Opak. 120 g

TYLKO TERAZ
produkt
chłodzony

ALMIGHURT

3

19

*

KROMBACHER

Jogurt

Opak. 500 g

(1 kg = 11,98)
jogurt owocowy na bazie mleka z Allgäu;
do wyboru smaki: wanilia-malina lub wanilia-truskawka

TYLKO TERAZ

199

*

Bezalkoholowe
piwo Weizen
Butelka 0,33 l

(1 l = 9,67)
kraj pochodzenia: Niemcy
alk. 0% obj.

produkt
chłodzony

NESTLÉ

Jogurt

Opak. 115/120 g

(100 g = 1,73/1,66)
do wyboru: KitKat, Lion, Smarties

28

*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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*

Szynka
oryginalna
Opak. 150 g
(100 g = 5,33)
szwarcwaldzka

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

21

99

*

Królik
świeży

TYLKO TERAZ

4

99

Cena za kg
z podrobami

*

JBB

Kiełbaski
śniadaniowe
Opak. 230 g
(100 g = 2,17)
drobiowo-wieprzowe

TYLKO TERAZ

4

79

produkt
chłodzony

ABRAMCZYK

TYLKO TERAZ

9

Sandacz, filet

DROSED

99

*

Noga z kurczaka kukurydzianego
Cena za kg

Cena za 100 g
ze skórą

bez GMO

Krewetki
surowe

Opak. 250 g
(100 g = 4,80)
rozmiar: 30/40

TYLKO TERAZ

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

399

*

produkt
chłodzony

Filety śledziowe
z dodatkami

1199

*

www.

*

produkt
chłodzony

Opak. 140 g

(100 g = 2,85)
w wygodnym opakowaniu z widelczykiem;
do wyboru różne rodzaje

.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.
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Hity OD SOBOTY
SZLIFUJ

14.09

MOC:
150 W

2 DIODY
ROBOCZE
LED

swój warsztat
TYLKO TERAZ

119

*

FERREX

Zestaw grawersko-szlifierski
Zestaw

narzędzie wielofunkcyjne; moc: 150 W; do wiercenia,
cięcia, grawerowania, polerowania i szlifowania;
ergonomiczny kształt; 2 diody robocze LED

DO ZADAŃ SPECJALNYCH
TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

00

*

39

189

*

DURO

Rękojeść z grzechotką/Zestaw kluczy nasadowych

FERREX

Elektryczny odkurzacz/
Dmuchawa do liści
Sztuka

moc: 3000 W; moc zasysania: maks. 840 m³/godz.;
duży worek na liście o pojemności 45 l; elektronicznie
regulowana liczba obrotów w zakresie od 8000 do
15000 obr./min; dwuczęściowa rura ssąca; dodatkowe
ostrze w wirniku podwyższa wydajność rozdrabniania

Sztuka/Zestaw

do wyboru:
• rękojeść do kluczy nasadowych; z systemem szybkiego uwalniania
• rękojeść z grzechotką DIN 3122, 12,70 mm (½)
• rękojeść z grzechotką, 2 szt., do kluczy nasadowych, z systemem szybkiego uwalniania;
1 × 6,35 mm (¼) i 1 × 9,53 mm (⅜)
• zestaw nasadek, 20-częściowy; 15 kluczy nasadowych 9,53 mm, 3 przedłużki, 2 adaptery

TYLKO TERAZ

49

00

*

DURO

Skrzynka narzędziowa
Sztuka

dwa wyjmowane przezroczyste pojemniki
na drobne elementy i jeden na bity lub wiertła;
wewnątrz wyjmowana wkładka z uchwytem;
wymiary: 48,5 × 21 × 16 cm

IP 44
TYLKO TERAZ

39

00

30

*

LIGHTZONE

Plafon ścienny/
sufitowy LED
Sztuka

do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków (klasa szczelności IP 44);
strumień światła: w zależności od modelu
1100–1500 lumenów; do wyboru 3 obudowy:
owalna, okrągła i prostokątna

*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

www.
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Hity OD SOBOTY

14.09

TYLKO TERAZ
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*

QUIGG

2 FUNKCJE
WYRZUTU PARY:
PARA PIONOWA ORAZ
DODATKOWE, SILNE
UDERZENIE PARY

2400 W

FUNKCJA
SAMOCZYSZCZĄCA
„SELF CLEAN”

FUNKCJA
SPRYSKIWANIA

FUNKCJA
ZAPOBIEGANIA
OSADOM
WAPIENNYM

Bezprzewodowe
żelazko parowe
Sztuka

możliwość prasowania również z kablem
zasilającym; zbiornik na wodę 350 ml; stopa żelazka
z powłoką ceramiczną; do wyboru dwa kolory

NIEZBĘDNE AKCESORIA
SZKLANKĘ
I SZKLANĄ
POKRYWKĘ
MOŻNA MYĆ
W ZMYWARCE

HOME CREATION

TYLKO TERAZ

22

HOME CREATION

Zestaw
do parzenia herbaty,
3-częściowy

TYLKO TERAZ

1499

* Zestaw

00

*

sitko do zaparzania herbaty ze stali
nierdzewnej; szklany kubek i przykrywka
nadają się do użytku w kuchence
mikrofalowej; pojemność szklanki: ok. 300 ml

Suszarka na kaloryfer
lub poręcz balkonu
Sztuka

powierzchnia suszenia: ok. 3 m z możliwością
wydłużenia do ok. 5 m; ze składanymi
i regulowanymi ramionami do zawieszenia;
wymiary (szer. × głęb.): ok. 52 × 34,5/56,5 cm;
maksymalne obciążenie: ok. 6 kg;
do wyboru 2 kolory: biała lub szaro-biała

TYLKO TERAZ

19

99

*

HOME CREATION

Kosz/Miska na pranie
Sztuka

z trzema uchwytami Soft-Touch dla wygodnego
przenoszenia; dostępne 2 modele: kosz na pranie i miska
na pranie; wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 61 × 41 × 25 cm;
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

1799

*

Zestaw przyborów krawieckich/
Zestaw nici
Zestaw

10.0.78646 HOHENSTEIN HTTI

do wyboru: zestaw przyborów krawieckich
(101 elementów) lub zestaw nici (58 elementów)

www.

.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.
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TYLKO TERAZ
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UP2FASHION

Moda XXL
Tunika damska
Sztuka

100% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

2.

2015OK0383 AITEX

TYLKO TERAZ

49

2.
3.

00

*

UP2FASHION

Moda XXL
Kardigan damski
Sztuka

80% wiskoza, 20% poliamid;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 44/46–52/54
Nie wszystkie modele dostępne
są w każdym rozmiarze

ŁAD I PORZĄDEK

12.HBD.03770 HOHENSTEIN HTTI

TYLKO TERAZ

45

3.

00

*
TYLKO TERAZ

UP2FASHION

Moda XXL Spodnie
damskie ze stretchem
Para

76% bawełna, 23% poliester, 1% elastan
(Lycra®) lub 65% bawełna, 33% poliester,
2% elastan (Lycra®); do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym
rozmiarze

11-41536 Shirley

32

14

99

*

TYLKO TERAZ

14

99

*

HOME CREATION

HOME CREATION

Zestaw

Opak. 2 szt./Sztuka

Wieszaki na ubrania, Pokrowiec na pościel/
flokowane
ubrania, 2 szt./Organizer, 1 szt.
z haczykami obrotowymi z hartowanego
metalu; do wyboru różne zestawy:
na ubrania (10 szt.), dla dzieci –
z gwiazdką lub serduszkiem (12 szt.),
na apaszki i szaliki (3 szt.)

wykonane z wytrzymałej włókniny; wymiary:
• pokrowiec na pościel: 103 × 45 × 16 cm
• pokrowiec na ubrania: 150 × 60 cm
• organizer: 44 × 34 × 11 cm
do wyboru dwa kolory

*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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HITCENOWY

3500
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Made with 100%
Organically Grown
Cotton CU 817648

Komplet

100% bawełna BIO; dwuczęściowa;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 46–54
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze
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Moda XXL Piżama
damska z bawełną BIO

ANIC 1
RG

00

QUEENTEX

4.

5.

95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI
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HITCENOWY

35
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ENRICO MORI

Moda XXL Piżama
męska z bawełną BIO
Komplet

100% bawełna BIO lub 90% bawełna BIO, 10% wiskoza (szara);
dwuczęściowa; krótkie spodenki z paskiem ściągającym;
do wyboru różne rodzaje
ANIC 1
Rozmiary: 2XL–5XL
RG

rd
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komfort snu

da

t

t stan

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

TYLKO TERAZ
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Made with 100%
Organically Grown
Cotton CU 817648

00

*

TYLKO TERAZ

16

99

QUEENTEX

QUEENTEX

miękkie, bezszwowe, podwójnie uformowane
miseczki; delikatnie modelujące i podpierające
wkładki wewnętrzne
Rozmiary: 85C–95D

Opak. 2 pary

*

Biustonosz modelujący Moda XXL
Sztuka
Majtki damskie
86% poliamid, 14% elastan; bez fiszbin;
z bawełną BIO
wyściełane ramiączka; elastyczne brzegi;

ZH020 134056 TESTEX

www.

.pl

2PAK

93% bawełna BIO, 7% elastan;
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: L–XXL

98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

TYLKO TERAZ
Made with 93%
Organically Grown Cotton
Certiﬁed by Ecocert Greenlife
151742

15

99

*

WALKX

Kapcie damskie/męskie
Para

tekstylny materiał wierzchni; komfortowa
wyściółka oraz wkładka; lekka i elastyczna
podeszwa z TPR; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary:
damskie: 37–40
męskie: 41–44

*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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*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

UP2FASHION

29

Z POŁYSKUJĄCYMI

00

Kardigan/
Sweter
damski
Sztuka

*

ELEMENTAMI

UP2FASHION

100% poliakryl
lub 94% poliakryl,
6% włókno metalizowane;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele
dostępne są w każdym
rozmiarze

Koszulka damska
Sztuka

77% wiskoza, 17% poliester, 2% włókno
metalizowane, 2% poliamid, 2% elastan;
80% wiskoza, 18% poliester, 2% elastan
lub 48% wiskoza, 26% poliamid,
12% poliester, 12% włókno
metalizowane, 2% elastan; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI

98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI
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TYLKO TERAZ

4.

TYLKO TERAZ

4400

3400
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UP2FASHION

UP2FASHION

Spodnie damskie
ze stretchem

Spódnica damska
sztruksowa

97% bawełna, 3% elastan; z kieszeniami;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

98% bawełna, 2% elastan; z kieszeniami;
zapinana na zamek błyskawiczny;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

Para

Sztuka

11-41536 SHIRLEY

03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI

TYLKO TERAZ
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WALKX

Para

materiał wierzchni: skóra w połączeniu
z syntetykiem; tekstylna wyściółka oraz
skórzana wkładka; elastyczna, profilowana
podeszwa z syntetyku; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40

.pl

*

UP2FASHION

Sztyblety damskie

www.

6.

Rajstopy/Legginsy
damskie, 40/60 DEN
Para

rajstopy: 95% poliamid, 5% elastan (Lycra®);
legginsy: 96% poliamid, 4% elastan
(Lycra®); dopasowane; z klinem;
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

*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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QUIGG

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny
Sztuka

technologia cyklonowa; 2 w 1: po demontażu rury do stosowania
jako mały odkurzacz ręczny; lekki i kompaktowy; obrotowa szczotka
łatwa w czyszczeniu; w zestawie końcówka szczelinowa
FILTR HEPA

MOC:

160 W

AKUMULATOR

21,6 V

ZBIORNIK
NA KURZ 500 ML
UCHWYT
DO MONTAŻU
ŚCIENNEGO

TYLKO TERAZ

9

99

*

ŚWIEŻO

posprzątane

Wkłady zapachowe
do odkurzacza
Opak. 20 szt.

(1 szt. = 0,50)
neutralizują nieprzyjemne zapachy
podczas odkurzania; każdy wkład
wystarcza na ok. 6 tygodni;
do wyboru różne rodzaje

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

www.
36

.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.
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