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ZACZNIJ DZIEŃ
ze smakiem 

SCHOLLETA
Czekoladki 
Mints
Opak. 300 g (1 kg = 26,67)

PLAYLAND
Huśtawka 
typu 
bocianie 
gniazdo
Sztuka

HIT

32,00*
STRAIGHT UP
Bermudy 
jeansowe męskie
Para

8,00*

9,99

HITTANIEJ O

1,99 ZŁ HIT

109,00*

OD PONIEDZIAŁKU 17.06 OD ŚRODY 19.06 OD SOBOTY 22.06

Wysoka jakość w dobrej cenie *Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.aldi.pl

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 17.06Okazje TYGODNIA



świeże!
ZAWSZE

Okazje OD PIĄTKU 21.06

świeże!

PROMOCJA!

2,69*

3,99

-32%
Marchew, luz 
Cena za kg
kraje pochodzenia: Holandia/
Hiszpania/Polska

PROMOCJA!

świeże!
ZAWSZEświeże!
ZAWSZE

Okazje OD PIĄTKU 21.06

PROMOCJA!

2,99*

4,99

-40% Awokado 
Hass
Sztuka
kraje pochodzenia: 
Peru/RPA/Kenia

PROMOCJA!

1,89*

2,99

-36%
Seler 
z nacią
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

2,79*

3,99

-30%
Cykoria, 
tacka
Opak. 500 g (1 kg = 5,58)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

5,99*

8,99

-33% Szparagi 
zielone, 
pęczek
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

0,99*

1,99

-50% Jabłka myte 
premium
Opak. 2 szt.
klasa I;
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

0,70*

1,29

-45%
Limonka
Sztuka
kraje pochodzenia: 
Brazylia/Kolumbia/Meksyk

PROMOCJA!

4,49*

6,49

-30% BIO Pomidory 
na gałązce
Opak. 500 g (1 kg = 8,98)
klasa I;
kraj pochodzenia: Hiszpania

TYLKO
TERAZ

5,99* Ananas mini 
Sztuka
kraje pochodzenia: 
RPA/Mauritius

Pomidor 
żółty, luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Polska

TYLKO
TERAZ

7,99*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 17.06–22.06
Okazje TYGODNIA



Okazje OD PIĄTKU 21.06

TYLKO
TERAZ

4,99*

GOLDÄHREN
Bułeczki 
orkiszowe
Opak. 300 g 
(1 kg = 16,63)
do własnego wypieku; 
4 sztuki w opakowaniu

PROMOCJA!

2,00*

2,89

-30%
OSKROBA
Chleb 
pełnoziarnisty
Opak. 450 g (1 kg = 4,44)
na naturalnym zakwasie; 
do wyboru: żytni lub słoneczny

PROMOCJA!

1,40*

1,89

-25%

Hot dog snack
Sztuka 95 g (100 g = 1,47)
na bazie ciasta półfrancuskiego, 
nadziewany parówką i sosem 
musztardowo-ketchupowym

TYLKO
TERAZ

4,99*

SKANDINAVIC’S
Chleb 
kanapkowy
Opak. 180 g 
(100 g = 2,77) 
6 sztuk w opakowaniu, 
nadaje się do tostów 

PROMOCJA!

1,80*

2,39

-24%

DOBRE PLONY
Chleb tostowy 
pełnoziarnisty
Opak. 500 g (1 kg = 3,60)
pszenny; niepasteryzowany; 
z naturalnym zakwasem 

B�  
dodatku 
drożdży

 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji konserwujących

 bez substancji konserwujących

PROMOCJA!

2,20*

2,79

-21%

Chleb 
na maślance 
Sztuka 550 g 
(1 kg = 4,00)
pszenno-żytni; 
zawartość 
maślanki: 10%

3*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 17.06–22.06
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA!

3,60*

4,49

TANIEJ O0,89ZŁ

ŁUKÓW
Metka 
tatarska
Opak. 200 g (100 g = 1,80)
wołowy surowy wyrób 
mięsny; mięso wołowe 92%

PROMOCJA!

2,90*

3,69

-21% Salceson 
wieprzowy
Sztuka 300 g (1 kg = 9,67)
do wyboru: biały lub czarny

TYLKO
TERAZ

7,99*

RÜGENWALDER
SPEZIALITÄTEN
Salami Stixxis
Opak. 160 g (100 g = 4,99)
minikiełbaski wieprzowe, 
suszone na powietrzu; 
do wyboru: naturalnie 
łagodne, naturalne, ostre

PROMOCJA!

9,00*

11,99

-24%

Schab 
wieprzowy
Opak. 360 g 
(1 kg = 25,00)
bez kości, plastry

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

PROMOCJA!

1,90*

2,39

-20%
DROSED
Hamburger
Opak. 240 g (100 g = 0,79)
drobiowy

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 17.06–22.06
Okazje TYGODNIA



RYBY Z ALDI

FJÖRDEN’S
Filety śledziowe 
w kremie pomidorowym 
Puszka 200 g (100 g = 1,78)
delikatne i soczyste

PROMOCJA!

3,55*

4,59

-22%

KLOSTERGARTEN
Buraczki 
Słoik 510 g 
(1 kg = 3,92)
zasmażane

PROMOCJA!

2,00*

2,69

-25%

LEMAR
Danie instant w kubku
Opak. 65/66/70/75 g (100 g = 3,08/3,03/2,86/2,67)
łatwe i szybkie w przygotowaniu; do wyboru: gulasz, purée 
ziemniaczane, makaron po bolońsku, makaron w sosie 
śmietanowym 

PROMOCJA!

2,00*

2,49

TANIEJ O0,49ZŁ

 bez barwników
 bez dodatku aromatów

**

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

TYLKO
TERAZ

7,99*

POTTKIEKER
Danie gotowe
Puszka 800 g (1 kg = 9,99)
do wyboru: 
• z kiełbasą i ziemniakami
• zupa serowa z wieprzowiną
• zupa z kiszoną kapustą i wieprzowiną 

 bez substancji konserwujących
 bez wzmacniaczy smaków
 bez barwników

Pierożki 
Ravioli
Puszka 800 g (1 kg = 6,86)
do wyboru:
• z mięsem wołowym 

w sosie pomidorowym
• bolognese

TYLKO
TERAZ

5,49*

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

W domu, w pracy i w podróży – gdziekolwiek 
jesteś, fi lety śledziowe w kremie pomidorowym 
FJÖRDEN’S sprawdzą się jako szybka przekąska. 
Swój wyśmienity smak zawdzięczają wyłącznie 
dobrej jakości składnikom – nie zawierają 
aromatów i wzmacniaczy smaku.

Posiadają certyfi kat zrównoważonego 
rybołówstwa MSC, co oznacza, że ryby 
pochodzą z legalnych i pewnych źródeł, 
a ich połów nie przyczynił się do degradacji 
naturalnego ekosystemu.

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 17.06–22.06
Okazje TYGODNIA



ZACZNIJ DZIEŃ
ze smakiem 

PROMOCJA!

2,39*

2,99

-20%

MLEKOVITA
Maślanka 
truskawkowa
Butelka 1 kg 
lekkostrawna i orzeźwiająca; 
zawartość tłuszczu: 1,3%

PROMOCJA!

1,40*

1,79

-21%

MLEKOVITA
Jogurt naturalny
Opak. 350 g (1 kg = 4,00)
bez laktozy

PROMOCJA!

1,10*

1,49

-26%

MLEKOVITA
Jogurt Polski pitny
Opak. 250 g (100 g = 0,44)
do wyboru: jabłko z miętą, kawa z guaraną, 
owoce leśne, pomarańcza z melisą, różowy 
grejpfrut z zieloną herbatą, truskawka, 
wiśnia z żeń-szeniem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

2,00*

2,59

-22%

Mleko 
Łaciate 
Opak. 1 l 
zawartość tłuszczu: 3,2%

PROMOCJA!

2,25*

2,85

-21%

MLEKOVITA
Mleko świeże 
bez laktozy
Butelka 1 l 
zawartość tłuszczu: 2%

PROMOCJA!

6,40*

7,99

TANIEJ O1,59ZŁ

HOFLAND
Jaja 
z wolnego wybiegu
Opak. 10 szt. (1 szt. = 0,64)
klasa A; klasa wagowa M lub L

 bez laktozy

 bez laktozy

B�  
GMO

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

9,00*

11,99

-24%

SCHOVIT
Napój kakaowy w proszku
Opak. 800 g (1 kg = 11,25)
rozpuszczalny; wyśmienicie smakuje zarówno 
z zimnym, jak i ciepłym mlekiem

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 17.06–22.06
Temat TYGODNIA



PANCAKES – AMERYKAŃSKIE 
NALEŚNIKI Z DŻEMEM

SKŁADNIKI
2 jajka, 2 szklanki mąki DOBRE PLONY, 1½ szklanki mleka 
MILSANI, 1 czubata łyżka masła MILSANI, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia ALBONA, 1/3 szklanki cukru, szczypta soli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Roztrzep jajka i wymieszaj z mlekiem. 
Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól. 
Kiedy składniki dokładnie się połączą, dolej rozpuszczone 
masło i ponownie wymieszaj.
Odstaw na 10–15 minut.
Smaż z obu stron na suchej patelni tefl onowej.
Ciepłe naleśniki podawaj z dżemem GOLDEN FRUIT.

NR. 17

tygodnia
PRZEPIS

MILSANI, 1 czubata łyżka masła MILSANI, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia ALBONA, 1/3 szklanki cukru, szczypta soli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Roztrzep jajka i wymieszaj z mlekiem. 
Dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól. 
Kiedy składniki dokładnie się połączą, dolej rozpuszczone 
masło i ponownie wymieszaj.
Odstaw na 10–15 minut.
Smaż z obu stron na suchej patelni tefl onowej.
Ciepłe naleśniki podawaj z dżemem GOLDEN FRUIT.

produkt
chłodzony

OFTERDINGER
Delikatesowa 
sałatka mięsna
Opak. 250 g (100 g = 0,88)
w kremowym sosie z dodatkiem ogórka

PROMOCJA!

2,20*

2,99

-26%

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

PROMOCJA!

2,45*

3,15

-22%

OFTERDINGER
Pasta kanapkowa
Opak. 150 g (100 g = 1,63)
do wyboru: 
• jajeczna ze szczypiorkiem 
• z mozzarellą i pomidorami 
• z jajkiem i boczkiem 
• z tuńczykiem

 bez wzmacniaczy smaku

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

TYLKO
TERAZ

3,99*

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

3,10*

3,69

TANIEJ O0,59ZŁ

Słynne MR
Opak. 500 g (1 kg = 6,20)
do smarowania pieczywa, 
smażenia, pieczenia 
i ucierania kremów; 
zawartość tłuszczu: 80%

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 17.06–22.06
Temat TYGODNIA



Energia na start 
PROMOCJA!

4,70*

6,29

-25%

ŁOWICZ
Dżem
Słoik 235 g (100 g = 2,00)
100% z owoców; do wyboru: 
truskawka lub malina

GOLDEN FRUIT 
Gruszki słodzone
Słoik 680 g (1 kg = 18,64)
połówki owoców w delikatnym słodkim 
syropie; masa netto po odsączeniu: 375 g

TYLKO
TERAZ

6,99*

PROMOCJA!

7,00*

8,99

-22% Deser owocowy
Opak. 500 g (1 kg = 14,00)
dodatek do ciast, lodów i deserów; 
do wyboru: wiśniowy, wieloowocowy

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

4,70*

5,99

-21%

ŁOWICZ
Dżem
Słoik 235 g (100 g = 2,00)
100% z owoców; do wyboru: 
czarny bez lub dzika róża

PROMOCJA!

4,60*

5,89

-21%

NUSSKATI
Krem orzechowy Duo
Słoik 400 g (1 kg = 11,50)
krem orzechowo-mleczny; 
idealny do kanapek i naleśników

PROMOCJA!

1,40*

1,99

-29%
DAWTONA
Drugie Śniadanie
Opak. 100 g 
mus; pasteryzowany; bez dodatku cukru; 
do wyboru: 
• truskawka-jabłko-banan
• wiśnia-jabłko-banan
• marakuja-brzoskwinia-banan-jabłko
• marchew-mango-jabłko 

 bez dodatku cukru

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 17.06–22.06
Temat TYGODNIA



ZACZNIJ DZIEŃ
ze smakiem 

PROMOCJA!

3,45*

4,39

-21%
VIRTU
Naleśniki z serem/jabłkami
Opak. 400 g (1 kg = 8,63)
delikatne, naleśnikowe ciasto 
wypełnione nadzieniem serowym 
z rodzynkami lub jabłkami

PROMOCJA!

3,55*

4,49

-20%
PERLA
Jaglanka/Ryż na słodko
Opak. 150 g (100 g = 2,37)
do wyboru: jaglanka z purée jabłkowym, jaglanka 
z wiśniami w żelu, ryż jaśminowy z malinami w żelu, 
ryż jaśminowy z sosem o smaku krówkowym

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

1,30*

1,69

-23% Owsianka w kubku
Opak. 65 g (100 g = 2,00)
do wyboru:
• Sweet & GO! (malina i biała czekolada)
• Nuts & GO! (daktyle, rodzynki i orzechy)

PROMOCJA!

2,90*

3,95

-26%
IDEAL
Płatki Fit
Opak. 250 g (100 g = 1,16)
płatki ryżowo-pszenne 
z owocami tropikalnymi 

produkt
chłodzony

9www. .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 17.06–22.06
Temat TYGODNIA



ZACZNIJ DZIEŃ
ze smakiem 

LIPTON
Herbata 
funkcjonalna
Opak. 20 × 1,5/1,6 g (1 szt. = 0,20)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO
TERAZ

3,99*

LIPTON
Herbata zielona
Opak. 40 × 1,3/1,4 g (1 szt. = 0,17)
do wyboru: klasyczna, cytrusowa, 
truskawkowa

TYLKO
TERAZ

6,99*

MORENO
Syrop do kawy
Opak. 250 ml (100 ml = 2,40)
do wyboru: o smaku orzechów laskowych, 
karmelowym, waniliowym 

TYLKO
TERAZ

5,99*

LIPTON
Herbata czarna
Opak. 25 × 1,52/1,8/2/2,32 g 
(1 szt. = 0,18)
do wyboru: English Breakfast, 
Gold, Taste of London, Bombay 
Bazaar, Intense Black

TYLKO
TERAZ

4,59*

KENA
Mild
Słoik 200 g (100 g = 5,35)
kawa rozpuszczalna; 
łagodna i delikatna 

PROMOCJA!

10,70*

13,49

-20%

Dostępne na ekspozytorze

PROMOCJA!

2,40*

2,99

TANIEJ O0,59ZŁ

Mleko gostyńskie
Opak. 350 g (1 kg = 6,86)
zagęszczone, niesłodzone; 
zawartość tłuszczu: 7,5% 

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 17.06–22.06
Temat TYGODNIA



CISOWIANKA 
Woda mineralna
Butelka 0,5 l (1 l = 1,70)
lekko gazowana 

PROMOCJA!

0,85*

1,29

-34%

HPP
technologia utrwalania na zimno – pod wysokim 
ciśnieniem – zapewnia zachowanie wartości odżywczych, 
smaku i koloru

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

CYMES
Sok świeży 
jabłko-ananas-
truskawka-
limonka
Opak. 210 ml (100 ml = 1,43)
tłoczony na zimno pod wysokim 
ciśnieniem; niepasteryzowany

ROYAL APPLE
Sok jabłkowy/jabłkowo-miętowy, NFC 
Opak. 3 l (1 l = 2,66)
bezpośrednio tłoczony, nie z koncentratu; naturalnie mętny; 
do wyboru jabłkowy lub jabłkowo-miętowy

TYLKO
TERAZ

7,99*

PIJ NA zdrowie

PROMOCJA!

5,20*

6,49

TANIEJ O1,29ZŁ

PURE FRUIT
Naturalny sok owocowy
Karton 1 l 
naturalnie mętny; bezpośrednio wyciskany; do wyboru: 
pomarańczowy, ananasowy, mandarynkowy

PROMOCJA!

0,79*

0,99

-20%
TYMBARK
Sok 100%
Karton 200 ml (100 ml = 0,40)
ze słomką; do wyboru: 
• jabłkowy
• pomarańczowy
• wieloowocowy – multiwitamina

produkt
chłodzony

Sok zachowuje 
świeżość 30 dni 

po o� arciu 
dzięki specjalnej 

konstrukcji 
kranika

Dostępne na ekspozytorze

11www. .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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STREFA MALUSZKA

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 

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

PROMOCJA!

29,00*

34,59

TANIEJ O5,59ZŁ

BEBIKO
Mleko 
modyfikowane 3/3R
Opak. 800 g (1 kg = 36,25)
dla dzieci powyżej 1. roku życia

PROMOCJA!

29,00*

34,59

TANIEJ O5,59ZŁ

BEBIKO
Mleko
modyfikowane 
Junior 4/5
Opak. 800 g (1 kg = 36,25)
dla dzieci powyżej 2. roku życia

PROMOCJA!

29,00*

34,59

TANIEJ O5,59ZŁ

BEBIKO
Mleko 
dla niemowląt 2/2R
Opak. 800 g (1 kg = 36,25)
powyżej 6. miesiąca życia

PÂTISSIER GAULTHIER
Ciastka
Opak. 300 g (1 kg = 14,97)
nadziewane lub morelowe

TYLKO
TERAZ

4,49*

BISCOTTO
Kruche ciasteczka
Opak. 1 kg
do wyboru: o smaku cytrynowym 
lub pomarańczowym 

TYLKO
TERAZ

16,99*
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SŁODKIE WAKACJE 
czas start! 

TYLKO
TERAZ

7,99*

Napój do zamrażania
Opak. 32 × 40 ml (1 l = 6,24)
o smaku coli, wiśni, marzanki wonnej, 
brzoskwini i cytryny

TYLKO
TERAZ

4,49*

Sos do deserów
Butelka 250 ml (100 ml = 1,80)
do wyboru: czekoladowy, 
malinowy, truskawkowy, 
śmietankowy o smaku wanilii

PROMOCJA!

7,00*

9,99

-29%

MUCCI
Lody 
premium
Opak. 1 l 
wysoka zawartość 
śmietanki: do 31%; 
do wyboru: 
• czekoladowe
• waniliowe
• mango
• śmietankowe 

z orzechami włoskimi
• truskawkowe 

PROMOCJA!

1,00*

1,39

-28%

MUCCI
Rożek śmietankowy 
Słony Karmel
Sztuka 120 ml (100 ml = 0,83)
zawartość śmietanki: 18%; z dodatkiem polewy karmelowej 

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

 bez barwników
 bez dodatku aromatów
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W PODZIĘKOWANIU
nauczycielom

TYLKO
TERAZ

0,99*

GOPLANA
Mega Grześki 
kakaowe
Sztuka 34 g (100 g = 2,91)
wafelek z kremem kakaowym, bez czekolady

TYLKO
TERAZ

0,99*

GOPLANA
Grześki gofrowe
Sztuka 33 g (100 g = 3,00)
do wyboru: 
• czekoladowe z orzechami 
• waniliowo-czekoladowe z orzechami

TYLKO
TERAZ

0,69*

GOPLANA
Grześki 
Dziel na 6
Sztuka 26 g (100 g = 2,65)
wafel bez czekolady, przekładany kremem kakaowym

TYLKO
TERAZ

1,29*

Lubisie
Sztuka 30 g 
(100 g = 4,30)
ciastko biszkoptowe 
z nadzieniem; do wyboru:
• czekoladowo-orzechowe
• waniliowo-truskawkowe
• bananowe
• mleczne
• truskawkowe

 bez barwników
 bez substancji konserwujących

PROMOCJA!

7,00*

8,99

-22%

Dostępne na ekspozytorze

GARDEN FEELINGS 
Kwiaty cięte
Bukiet
bukiet świeżych kwiatów; do wyboru: 
• goździki 50 cm, 10 szt.
• goździki 50 cm, 5 szt.
• gerbery 50 cm, 10 szt.
• róże 50 cm, 9 szt.
• róże 40 cm, 12 szt.
• frezje 45 cm, 7 szt.
• irysy 50 cm, 7 szt.
• alstroemeria 50 cm, 7 szt.
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SŁODKIE 
WAKACJE
czas start!

SŁODKIE SŁODKIE SŁODKIE 
HELLENA
Oranżada czerwona
Butelka 1,25 l (1 l = 1,36)
napój gazowany

PROMOCJA!

1,70*

2,29

-25%

 bez substancji słodzących

CHÂTEAU
Czekoladki z nadzieniem
Opak. 200 g (100 g = 4,00)
czekoladowe batoniki z nadzieniem; do wyboru: wiśniowo-jogurtowe, 
borówkowo-jogurtowe, brzoskwiniowo-marakujowo-jogurtowe

TYLKO
TERAZ

7,99*

HARIBO
Żelki o smaku owocowym
Opak. 600 g (1 kg = 23,32)
do wyboru: kwaśne lub owocowe 

TYLKO
TERAZ

13,99*

Dostępne na ekspozytorze

Draże M&M’s
Opak. 150 g (100 g = 4,99)
z orzechami w środku 

TYLKO
TERAZ

7,49*

STORCK
Knoppers minis
Opak. 220 g (100 g = 4,54)
chrupiące wafelki z prażonymi orzechami laskowymi 
oraz kremem mlecznym i nugatowym 

TYLKO
TERAZ

9,99*

TYLKO
TERAZ

4,79*

Cukierki Maoam
Opak. 150/175/200 g 
(100 g = 3,19/2,74/2,40)
owocowe; do wyboru różne rodzaje 
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7,99*

PERFETTO
Delikatne 
Mleczko
Opak. 500 g (1 kg = 15,00)
w dwóch smakach do wyboru: 
• o smaku czekoladowym 
• o smaku waniliowym

PROMOCJA!

7,50*

8,99

TANIEJ O1,49ZŁ

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

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

CHÂTEAU
Czekolada 
śmietankowa
Opak. 200 g (100 g = 2,75)
do wyboru: kawowo-śmietankowa, 
deserowa lub alpejska śmietankowa

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

SCHOLLETA
Czekoladki Mints
Opak. 300 g (1 kg = 26,67)
wykwintna czekolada 
z miętowym nadzieniem; 
zawartość nadzienia: 42% 

BEL ROYAL
Czekoladki 
marcepanowe 
z nadzieniem
Opak. 300 g (1 kg = 38,33)
w polewie z czekolady; do wyboru: 
z nadzieniem śliwkowym, wiśniowym 
albo pomarańczowym

PROMOCJA!

11,50*

14,99

-23%

WAWEL
Czekolada Tiramisu 
Opak. 290 g (1 kg = 27,55)
wykwintne połączenie deserowej czekolady 
z subtelnym mleczno-kawowym kremem

DZIEŃ
Ojca!

23 CZERWCA 

8,00*

9,99

HITTANIEJ O

1,99 ZŁ
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

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

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

3,20*

3,99

TANIEJ O0,79ZŁ

2,10*

2,59

TANIEJ O0,49ZŁ

TRADER JOE’S
Mieszanka 
studencka
Opak. 200 g (100 g = 3,00)
składająca się z rodzynek, 
migdałów, orzechów 
brazylijskich, włoskich, 
laskowych i nerkowca

PROMOCJA!

6,00*

7,99

-24%

TRADER JOE’S
Orzechy nerkowca
Opak. 150 g (100 g = 4,87)
solone; smażone 

PROMOCJA!

7,30*

9,69

-24%

KASZTELAN
Piwo 
jasne
Puszka 0,5 l 
(1 l = 4,20)
niepasteryzowane; 
o wyrazistym 
i orzeźwiającym 
smaku;
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5,7% obj.

POŁCZYŃSKIE
Bezglutenowe

Butelka 0,5 l 
(1 l = 6,40)
piwo jasne, pełne; 
warzone zgodnie 
z tradycją na wodzie 
zdrojowej; 
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5,7% obj.

HOEGAARDEN
Piwo 
pszeniczne
Butelka 0,75 l 
(1 l = 18,65) 
białawosłomkowe, 
nieprzejrzyste, 
z delikatnie 
wyczuwalnym 
aromatem kolendry 
zarówno w zapachu, 
jak i w smaku 
kraj pochodzenia: 
Belgia 
alk. 4,9% obj. 

BUDWEISER
Budvar 
Original
Puszka 5 l 
(1 l = 8,00)
piwo warzone 
tylko i wyłącznie 
w Czeskich 
Budziejowicach; 
w smaku łagodne, 
z lekko wyczuwalną 
goryczką; 
kraj pochodzenia: 
Czechy
alk. 5% obj.

TYLKO
TERAZ

39,99*

FELIX
Orzeszki z Pieca
Opak. 220 g (100 g = 2,72) 
z solą 

TYLKO
TERAZ

5,99*

PIWNA          PÓŁKA

TYLKO
TERAZ

13,99*

LAJKONIK
Paluszki
Opak. 200 g 
(100 g = 1,25)
do wyboru: Junior 
o smaku waniliowym 
lub słone

PROMOCJA!

2,50*

3,49

-28%

SMAKUJE Z PIWEM
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TOP CRAFT
Baterie 
AAA – LR03/
AA – LR6
Opak. 8 szt. (1 szt. = 0,88)
baterie alkaliczne; 1,5 V 

PROMOCJA!

7,00*

8,99

-22%

TOPIC
Karma mokra dla kota
Opak. 4 × 100 ml (1 l = 6,75)
w sosie lub w galaretce; pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów; 
do wyboru:
• w sosie: 2 × z cielęciną i jagnięciną oraz 2 × z wołowiną i kurczakiem
• w galaretce: 2 × z indykiem i królikiem oraz 2 × z łososiem i krewetkami

PROMOCJA!

2,70*

3,85

-29%

DOVE
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
Opak. 400 ml (1 l = 24,98)
do mycia twarzy i ciała; do wyboru: 
Clean Comfort, Cool Fresh, Extra Fresh

PROMOCJA!

9,99*

13,99

-28%

SATESSA
Chusteczki 
nawilżane, 
150 szt.
Opak. 150 szt. 
(1 szt. = 0,03)
nie zawierają alkoholu; 
w zamykanym pudełku; 
do wyboru: Sensitive 
lub Aloe Vera

PROMOCJA!

5,00*

6,99

-28%

STREFA PUPILA

ALNUTRA
Karma mokra dla psa
Puszka 400 g (1 kg = 6,75)
wysokojakościowa; z kawałeczkami świeżego 
mięsa; do wyboru: z drobiu, z serca i wątróbki, 
z wołowiny

PROMOCJA!

2,70*

3,49

-22%
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PIĘKNE STOPY krok po kroku

NIVELAZIONE
Kosmetyki 
do pielęgnacji 
stóp
Tubka 75 ml (100 ml = 11,99)
do wyboru:
• krem dermatologiczny
• antyperspirant w kremie
• antyperspirant dla mężczyzn

8,99*

QUIGG
Zestaw do manicure 
i pedicure
Zestaw
ergonomiczny kształt; 7 precyzyjnych nasadek z szafiru i filcu; płynna regulacja prędkości z 5 diodami kontrolnymi; dodatkowe 
diody LED do punktowego oświetlenia; obroty w lewo/prawo; zasilanie sieciowe; z praktycznym etui w zestawie; wysoka moc 
silnika; rozmiary urządzenia: ok. 15 × 3,5 cm; długość kabla zasilającego: ok. 3 m

69,00*

RÓŻNE KOŃCÓWKI:

DIODY LED

5,49*

Mydło antybakteryjne
Butelka 250 ml (100 ml = 2,20) 
skutecznie oczyszcza i odświeża; delikatnie się pieni; 
do wyboru: tropikalne lub zielone jabłko

3,99*

Antybakteryjny 
żel do rąk 
Opak. 50 ml (100 ml = 7,98)
o działaniu bakteriobójczym, 
przeznaczony do dezynfekcji; 
działa bez użycia wody; 
zapobiega wysuszeniu 
skóry, chroni ją i pielęgnuje; 
do wyboru różne rodzaje
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STRAIGHT UP
T-shirt męski „Young Style”
Sztuka 
100% bawełna; okrągły dekolt; z kieszenią na piersi 
lub bez; z nadrukiem lub bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

17,99*

STRAIGHT UP
Bluza męska 
z kapturem
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester; 
z zamkiem błyskawicznym; z naszywanymi 
kieszeniami; kaptur ze ściągaczem sznurkowym; 
rękawy i dół zakończone ściągaczem
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

49,00*

ENRICO MORI
Bokserki/Slipy męskie 
retro z bawełną BIO, 
2 pary
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
w opakowaniu dwie sztuki w tym samym kolorze; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

19,99*

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  11-41536 SHIRLEY  11-41536 SHIRLEY  

2.

2.

3.
3.

4.

HIT

32,00*

4.

2-pak

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Sukienka 
damska z jerseju 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 
98% bawełna BIO, 2% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44

33,00*
1.

1.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100%
Organically Grown Cotton

CU 812624

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically 
Grown Cotton

CU 812624

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically Grown Cotton 
Certifi ed by Ecocert Greenlife 151742

STRAIGHT UP
Bermudy jeansowe męskie
Para
89% bawełna, 10% poliester, 1% elastan; z gumką 
i dodatkowym sznurkiem ściągającym w pasie; 
z 4 kieszeniami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 48–54
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19.06
Hity OD ŚRODY MODNE 

plażowanie

  

6.

ACTIVE TOUCH
Szorty kąpielowe 
męskie
Para
100% poliester; z wewnętrznymi 
spodenkami; z gumką i dodatkowym 
sznurkiem w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XXL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

19,99*
6.

6.

z wyciąganymi 
wkładkami 
PUSH-UP

  

5.

QUEENTEX
Bikini damskie
Komplet
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™); 
do wyboru dwa modele
Rozmiary: 36–42
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym rozmiarze

27,00*
5.

5.
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MODNE 
plażowanie

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

6.

ACTIVE TOUCH
Szorty kąpielowe 
męskie
Para
100% poliester; z wewnętrznymi 
spodenkami; z gumką i dodatkowym 
sznurkiem w pasie; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XXL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

19,99*
6.

6.

z wyciąganymi 
wkładkami 
PUSH-UP

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

5.

QUEENTEX
Bikini damskie
Komplet
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™); 
do wyboru dwa modele
Rozmiary: 36–42
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym rozmiarze

27,00*
5.

5.
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HOPdo wody! 

OMBRA SUN
Mleczko 
do opalania 
SPF 20/30
Opak. 500 ml 
(1 l = 39,98)
formuła pielęgnująca 
z wyciągiem z oliwek; 
do wyboru dwa rodzaje

19,99*

OMBRA SUN
Spray 
do opalania 
SPF 30/50
Opak. 200 ml (100 ml = 7,50)
transparentny; szybko się 
wchłania, nie pozostawia tłustej 
warstwy na skórze; wodoodporny; 
do wyboru dwa rodzaje

14,99*

OMBRA SUN
Olejek do opalania SPF 20/30
Butelka 200 ml (100 ml = 8,50)
z witaminą E; pozostawia na skórze przyjemne uczucie 
nawilżenia; do wyboru dwa rodzaje 

16,99*

FUN CAMP
Namiot plażowy samorozkładający
Sztuka
mocna tkanina poliestrowa z filtrem ochronnym UV 40; stelaż z elastycznego włókna 
szklanego; lekki; do wyboru 2 modele:
• typu muszla, o wymiarach: 220 × 120 × 100 cm; waga: 1,3 kg; do wyboru trzy kolory
• głęboki, o wymiarach: 200 × 120 × 90/70 cm; waga: 1 kg; do wyboru dwa kolory
akcesoria w zestawie: stabilne śledzie do mocowania namiotu, linki mocujące

69,00*

Materac/Koło 
dmuchane 
do pływania
Sztuka
winylowe; do wyboru:
• materac: z zaworem 

bezpieczeństwa, 2 komorami 
powietrznymi, konstrukcją 
przegrodową, przezroczystym 
okienkiem oraz akcesoriami 
w zestawie; wymiary 
po napompowaniu: 
177 × 63 × 16 cm

• koło: z zaworem bezpieczeństwa 
oraz akcesoriami w zestawie; 
wymiary po napompowaniu: 
średnica: 94 cm, wysokość: 24 cm

24,00*
1.

Buty do wody 
damskie/męskie
Para
z tkaniny siatkowej ze stretchem; 
wkładka z EVA; elastyczna podeszwa 
z TPR; do uprawiania sportów 
wodnych; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 37–42
Nie wszystkie modele są dostępne
w każdym rozmiarze

19,99*

1.
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UP2FASHION
Kapelusz 
damski/męski 
na lato 
Sztuka
papier pleciony i poliester; 
z dekoracyjnymi elementami; 
do wyboru różne modele
Rozmiary: 56–58 cm

18,99*

ROYAL LIFE
Worek żeglarski 
wodoszczelny
Sztuka/Zestaw 2 szt. 
pojemność: 45 l/35 l/2 × 10 l; 
do przechowywania tekstyliów i różnych 
przyborów; do wyboru różne rodzaje

45,00*

HOME CREATION
Koc 
piknikowy 
składany
Sztuka
z uchwytem do noszenia; 
z długim paskiem 
na ramię; strona 
wierzchnia: flausz 
i miękka tkanina; 
izolujący, wodoodporny 
i odporny na zabrudzenia; 
wymiary: 200 × 200 cm; 
do wyboru różne rodzaje

44,00*

249,00*

ROYAL LIFE
Walizka na kółkach, 
ultralekka
Sztuka
lekki i wytrzymały poliwęglan; uchwyt 
teleskopowy (wyciągany maks. ok. 105 cm);
3-częściowy zestaw organizerów podróżnych; 
pojemność: ok. 80 l; zamek cyfrowy TSA; 
4 podwójne kółka w układzie spinner 360°; 
wymiary: 78 × 51 × 29 cm

23www. .pl
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  BJ025 134345 TESTEX  BJ025 134345 TESTEX  

Ręcznik 
ponczo dla dzieci
Sztuka
100% bawełna; wymiary: 60 × 120 cm; 
z bohaterami bajki Ulica Sezamkowa; 
do wyboru różne wzory 

29,00*

MO

ŻNA SUSZYĆ

W
SU S Z A RCE

TE

MPERATURA

PRANIA

60°C

Kapcie dla małych dzieci
Para 
materiał wierzchni: tekstylny; z praktyczną gumką lub zapięciem 
na rzep; elastyczna podeszwa z TPR; z bohaterami bajki 
Ulica Sezamkowa; do wyboru dwa modele
Rozmiary: 24–27

19,99*

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

Piżama dziecięca
Komplet
100% bawełna; z bohaterami bajki 
Ulica Sezamkowa; do wyboru dwa modele
Rozmiary: 86/92–122/128

19,99*

100% 
bawełny
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1.

NIEWIELKI 
ROZMIAR 
PO ZŁOŻENIU

120 cm

80
cm

Basen składany 
dla dzieci
Sztuka
nie wymaga pompowania, wystarczy ustawić 
i napełnić wodą; do wyboru:
• basen o wymiarach (średn. × wys.): 86 × 24 cm
• basen o wymiarach (średn. × wys.): 120 × 24 cm

39,00*

ACTIVE TOUCH
Zestaw bramek 
do piłki nożnej
Zestaw 2 szt.
• z mechanizmem samorozkładającym 

zapewniającym łatwe i szybkie 
rozstawianie bramek

• łatwy transport 
• siatka wykonana z poliestru 
• pręty z włókna szklanego
• w zestawie śledzie do mocowania bramki 

i praktyczny pokrowiec do przenoszenia

69,00*

ACTIVE TOUCH
Piłka neoprenowa
Sztuka
świecąca w ciemności; idealna do zabaw na plaży i w wodzie; 
z wodoszczelną i szybkoschnącą powłoką; do wyboru:
• piłka o obwodzie ok. 65 cm
• piłka o obwodzie ok. 51 cm
• piłka do footballu amerykańskiego

19,99*

NIE WYMAGA 
POMPOWANIA

86 lub 120 cm

1.

2.

2.

AKTYWNY
wypoczynek

25www. .pl
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Zmiękczacz 
wody

MATA OCHRONNA 
POD BASEN

w domowym 
zaciszu 

SPA 

TORBA 
DO PRZENOSZENIA 

BASENU

SPECJALNA POKRYWA, 
MOCOWANA NA KLIPSY

POMPA
BASENOWA 

PODGRZEWACZ 
WODY 

POJEMNOŚĆ: 
795 L

1 699,00*

INTEX
Przenośny basen SPA
Zestaw
• wymiary (średn. × wys.): 196 × 71 cm
• wykonane z winylu z technologią 

Fiber-Tech®
• pompa basenowa o wydajności 1741 l/h
• podgrzewanie wody w zakresie 

od 20 do 40°C
• dysze generujące efekt jacuzzi 

i podgrzewające powietrze
• elektroniczny moduł sterowania

www. .pl26 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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GZELLA
Burger 
ziemniaczany
Opak. 240 g (100 g = 2,50)
z boczkiem 

TYLKO
TERAZ

5,99*

WARMIA
Burger wołowy
Opak. 220 g (100 g = 2,04)
surowy

TYLKO
TERAZ

4,49*

SOKOŁÓW
Steki wołowe 
w marynacie 
Cena za 100 g
z udźca wołowego

TYLKO
TERAZ

3,69*

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
produkt

chłodzony

27www. .pl
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Produkty dostępne w zamrażarkach

PROMOCJA!

3,00*

3,79

-20%

 bez substancji konserwujących POLMLEK
Capresi 
puszysty 
serek 
Opak. 150 g 
(100 g = 1,66)
orzechowy 
lub z jabłkiem 
i rodzynkami 

TYLKO
TERAZ

2,49*

TYLKO
TERAZ

2,99*

BRACIA KORAL
Lody 
Jak Dawniej
Sztuka 180 g (100 g = 1,66)
do wyboru: bakaliowe 
lub truskawkowe 

TYLKO
TERAZ

2,49*

GOPLANA 
Lody Grześki 
w rożku
Sztuka 110 ml (100 ml = 2,26)
lody kakaowe, z sosem o smaku 
czekoladowym, w ciemnym, kakaowym rożku

TYLKO
TERAZ

3,39*

GOPLANA 
Lody Jeżyki
Sztuka 90 ml (100 ml = 3,77)
z bakaliami, w czekoladzie 
mlecznej

Warkocz 
z nadzieniem 
kremowym
Sztuka 83 g (100 g = 1,80)
ciastko duńskie 
z nadzieniem kremowym 

TYLKO
TERAZ

1,49*

SONTNER
Serek 
twarogowy
Opak. 500 g (1 kg = 6,80)
wysokiej jakości serek 
twarogowy; do wyboru:
• truskawka
• pomarańcza
• wiśnia
• wanilia

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

Pstrąg 
łososiowy
Cena za 100 g 
filet ze skórą; świeży

TCHIBO
Exclusive
Opak. 250 g (100 g = 3,40)
kawa mielona, mieszanka ziaren Arabica z wyrazistą Robustą

PROMOCJA!

8,50*

11,35

-25%

PROMOCJA!

3,40*

4,49

-24%
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Dostępne na ekspozytorze

WILKINSON
Maszynka do golenia 
Xtreme3 Beauty/Sensitive
Opak. 4 szt. (1 szt. = 3,00)
jednorazowa; z trzema elastycznymi ostrzami 
na ruchomej główce 

TYLKO
TERAZ

11,99*

NIVEA
Żel do golenia
Opak. 200 ml 
(100 ml = 6,00)
zapewnia dokładne 
i wygodne golenie 
bez wysuszania skóry; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO
TERAZ

11,99*

LE PETIT MARSEILLAIS
Żel pod prysznic, 
2-pak
Opak. 2 × 250 ml (1 l = 17,98)
do wyboru: malina i piwonia; 
brzoskwinia i nektarynka; łagodnie 
oczyszcza i nawilża skórę

TYLKO
TERAZ

8,99*

WILKINSON
Maszynka do golenia 
Xtreme3 Beauty/Sensitive 
Sztuka 
jednorazowa; z trzema ostrzami, ruchomą główką 
i paskiem nawilżającym; lekka, profilowana rączka

TYLKO
TERAZ

3,69*

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO
TERAZ

2,49*

OKOCIM
Mocne 
dubeltowe
Puszka 0,5 l (1 l = 4,98)
esencjonalne piwo 
o wyrazistym i zdecydowanym 
smaku oraz bogatym aromacie; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 7% obj.

TYLKO
TERAZ

3,99*

KRAJAN
Irlandzkie 
ciemne
Butelka 0,5 l (1 l = 7,98)
piwo o ciemnorubinowej 
barwie, z wyczuwalną 
w smaku słodyczą palonego 
karmelu oraz nutą kawy;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.

TYLKO
TERAZ

3,99*

KRAJAN
Irlandzkie zielone
Butelka 0,5 l (1 l = 7,98)
piwo, które swój niepowtarzalny 
zielony kolor oraz znakomity smak 
zawdzięcza specjalnie opracowanej 
technologii produkcji, delikatnie 
słodkie, z lekko zieloną pianą; 
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,5% obj.
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2-pak

25,00*

ACTIVE TOUCH
Koszulka plażowa męska z bawełną BIO, 2-pak
Opak. 2 szt. 
90% bawełna BIO, 10% wiskoza lub 70% bawełna BIO, 30% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; dekolt półokrągły; z aplikacją lub nadrukiem; do wyboru różne zestawy kolorystyczne
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze 

1.
1.

3.

W WAKACYJNYM 
stylu

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 60% 
Organically Grown Cotton 

Certifi ed CU 812624

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with a minimum of 60% 
Organically Grown Cotton 

Certifi ed by 
CU 817648

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  25,00*

ACTIVE TOUCH
Spodenki sportowe 
męskie z bawełną BIO
Para 
60% bawełna BIO, 40% poliester 
lub 86% bawełna, 9% poliester, 5% wiskoza 
(szary melanż); z gumką i dodatkowym 
sznurkiem ściągającym w pasie; z kieszeniami 
bocznymi; niektóre modele z jedną kieszenią 
tylną; do wyboru różne kolory
Rozmiary: M–XL 
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

2.

19,99*

WALKX
Klapki męskie 
japonki 
Para
pasek tekstylny lub z PU; 
lekka podeszwa z EVA; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 41–44
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

3.

2.
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2-pak

25,00*

ACTIVE TOUCH
Koszulka plażowa męska z bawełną BIO, 2-pak
Opak. 2 szt. 
90% bawełna BIO, 10% wiskoza lub 70% bawełna BIO, 30% wiskoza lub 60% bawełna BIO, 
40% poliester; dekolt półokrągły; z aplikacją lub nadrukiem; do wyboru różne zestawy kolorystyczne
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze 

1.
1.

3.

W WAKACYJNYM 
stylu

  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

  25,00*

ACTIVE TOUCH
Spodenki sportowe 
męskie z bawełną BIO
Para 
60% bawełna BIO, 40% poliester 
lub 86% bawełna, 9% poliester, 5% wiskoza 
(szary melanż); z gumką i dodatkowym 
sznurkiem ściągającym w pasie; z kieszeniami 
bocznymi; niektóre modele z jedną kieszenią 
tylną; do wyboru różne kolory
Rozmiary: M–XL 
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

2.

19,99*

WALKX
Klapki męskie 
japonki 
Para
pasek tekstylny lub z PU; 
lekka podeszwa z EVA; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 41–44
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

3.

2.

www. .pl30 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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29,00*

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszulka 
męska polo
Sztuka
58% bawełna, 42% poliester 
TopCool®; krótki rękaw; modny 
kołnierzyk i listwa guzikowa
Rozmiary: 2XL–5XL

59,00*

WALKX
Półbuty męskie wsuwane
Para 
z miękkiego materiału syntetycznego; tekstylna 
wyściółka; elastyczna i lekka profilowana podeszwa; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–44
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Bermudy męskie 
z bawełny 
Para 
100% bawełna; zapinane na zamek 
błyskawiczny; z kieszeniami; różne 
rozwiązania kieszeni; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 58–64
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym rozmiarze

44,00*

STRAIGHT UP
Moda XXL 
Koszula 
męska 
rekreacyjna
Sztuka 
100% bawełna; z krótkim 
rękawem; z kieszonką 
na piersi; wykończenia 
rękawów z kontrastową 
lamówką; kołnierzyk typu 
kent lub button down; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 3XL–5XL

  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  D03-0639 HOHENSTEIN HTTI  

1.

1.

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  20130KO565 AITEX  20130KO565 AITEX  

39,00*
2.

2.

3.

3.
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1.

3.

2.

85,00*
TECHNOLINE
Stacja pogodowa
Sztuka
czujniki: temperatury (wewnętrznej i zewnętrznej), 
wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego; prognoza 
pogody z animowanymi symbolami; zegar radiowy (data, 
dzień tygodnia i godzina); 2 czasy alarmu i funkcja drzemki; 
podświetlany wyświetlacz; do wyboru kolor biały lub czarny 

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

WSKAŹNIKI:
•  DATY I DNIA 

TYGODNIA
•  WILGOTNOŚCI 

POWIETRZA
•  CIŚNIENIA 

ATMOSFERYCZNEGO
•  TENDENCJI POGODY

I TEMPERATURY
•  WSKAŹNIK 

FAZ KSIĘŻYCA

Made with 60% 
Organically Grown Cotton 
Certifi ed by CU 812624

W WAKACYJNYM
stylu

NOGAWKI 
Z POSTRZĘPIONYMI 

KRAWĘDZIAMI

29,00*

UP2FASHION
Sukienka 
damska 
plażowa
Sztuka 
50% bawełna, 50% wiskoza; 
kilka możliwości noszenia 
ramiączek; do wyboru 
różne kolory
Rozmiary: S–L

1.

25,00*

ACTIVE TOUCH
T-shirt damski plażowy 
z bawełną BIO, 2 szt.
Opak. 2 szt. 
60% bawełna BIO, 40% poliester lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

2.

18,99*

ACTIVE TOUCH
Szorty damskie 
sportowe 
z bawełną BIO
Para 
60% bawełna BIO, 40% poliester 
lub 66% bawełna BIO, 33% poliester, 
1% wiskoza; z dzianiny dresowej; 
z gumką i sznurkiem w pasie; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: S–L

3.
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  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

19,99*

UP2FASHION
T-shirt damski 
z koronką
Sztuka 
100% bawełna; z koronkowymi 
wstawkami; do wyboru różne 
rodzaje 
Rozmiary: S–L

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

39,00*
UP2FASHION
Spodnie damskie 
capri
Para 
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®), 
twill; z bocznymi rozcięciami; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: 36–44

Z EFEKTOWNYMI 
ELEMENTAMI 

KORONKOWYMI

4.

5.

5.

4.
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RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

CU 812624

27,00*

POCOPIANO
Sukienka 
dziewczęca letnia
Sztuka 
100% bawełna; z falbankami; 
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 86/92–134/140
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze 

WALKX
Baleriny dziewczęce
Para 
wyściółka z miękkiego materiału tekstylnego; wkładka ze skóry naturalnej; 
elastyczna podeszwa; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 27–30
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

25,00*

16,99*

POCOPIANO
Legginsy 
dziewczęce 
z bawełną BIO, 
2 pary
Opak. 2 pary 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); z gumką w pasie; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 92–140
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

100%
bawełny

5,99*

LIVING ART
Świeczki 
urodzinowe
Opak. 
od 5 do 75 świeczek 
w zestawie; do wyboru 
różne rodzaje 

2,49*

Zestaw 
balonów 
Disco
Opak. 5 szt. 
różne kolory 
fluorescencyjne 
w opakowaniu; wielkość 
po napompowaniu: 
ok. 25 cm 

9,99*

LIVING ART
Kreatywny zestaw 
elementów dekoracyjnych
Zestaw 
do prac ręcznych, dekorowania pocztówek czy scrapbookingu; do wyboru:
• naklejki (różne rodzaje)
• zestaw papierów dekoracyjnych
• papier origami
• zestaw papierowych lampionów
• taśma washi

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  
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RÓŻNE KOLORY

49,00*

ACTIVE TOUCH
Zestaw Turbo 
Badminton
Zestaw 
2 rakiety, 5 lotek (2 wolne 
i 3 szybkie), 1 piłka funball; 
8 pachołków do oznaczania 
pola gry; torba z paskiem 
naramiennym; do wyboru 
różne kolory

9,99*
Gra turystyczna
Opak. 
doskonała zabawa dla małych i dużych; w małym, poręcznym 
opakowaniu; do wyboru: • Drewniana wieża • Kto ma 4? • Memo 
• Pachisi • Pakuję moją walizkę • Polowanie na myszy • Zoo misz-masz 
• Quiz wiedzy

35,00*

PLAYLAND
Zabawka drewniana
Sztuka 
do wyboru:
• pies-sorter kształtów, 

do ciągnięcia na sznurku
• stacja muzyczna – 4 różne 

instrumenty
• kostka edukacyjna 5 w 1
• klocki – cyrk

12
m-cy +m-cy +

LIVING ART
Kreatywny zestaw 
elementów dekoracyjnych
Zestaw 
do prac ręcznych, dekorowania pocztówek czy scrapbookingu; do wyboru:
• naklejki (różne rodzaje)
• zestaw papierów dekoracyjnych
• papier origami
• zestaw papierowych lampionów
• taśma washi

49,00*

FUN CAMP
Dmuchana 
sofa dla dzieci
Sztuka 
100% poliester; wymiary po napełnieniu: ok. 130 × 68 cm; 
maksymalne obciążenie: ok. 90 kg; szybka w rozkładaniu; 
do wyboru różne kolory

ŚWIAT dziecka

35www. .pl
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24,00*HIT

109,00*

Z REGULOWANĄ 
WYSOKOŚCIĄ 

ODPORNA 
NA DZIAŁANIE 
CZYNNIKÓW 
ATMOSFERYCZNYCH

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 150 KG

PLAYLAND
Huśtawka typu 
bocianie gniazdo
Sztuka
wytrzymała rama metalowa, 
z wysokiej jakości tworzywa PE, 
liny o średnicy 10 mm; miękkie 
siedzisko o średnicy 110 cm, 
regulowana wysokość zawieszenia 
105–180 cm; odporna na warunki 
atmosferyczne; w zestawie 
materiały montażowe i instrukcja 
obsługi; do wyboru dwa kolory 

AKTYWNEdzieciaki
PLAYLAND
Huśtawka 
dla dzieci
Sztuka 
z plastikowym siedziskiem, 
plastikowymi uchwytami lub 
drewnianymi szprosami; linki 
zakończone stalowym oczkiem 
do montażu; max. obciążenie: 
100 kg; wysoka jakość 
wykonania zapewnia 
długą i wspaniałą zabawę; 
do wyboru cztery rodzaje

1.

1.
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