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AKCJA 
DEGUSTACJA
Tydzień cz� ki

AKCJA 
DEGUSTACJA
Tydzień cz� ki

Kofola 
Butelka 2 l (1 l = 3,00)

HIT

5,99*

HOME CREATION
Ręcznik 
łazienkowy
Opak. 2 szt. 

HIT

19,99*

str. 12–14 GWIAZDY KUCHNI amerykańskiEjGWIAZDY KUCHNI

QUIGG
Odkurzacz 
ręczny 2 w 1
Sztuka

HIT

199,00*

OD PONIEDZIAŁKU 8.07 OD ŚRODY 10.07 OD SOBOTY 13.07

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

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 8.07Okazje TYGODNIA



Okazje OD PIĄTKU 12.07

świeże!
ZAWSZEświeże!

świeże!
ZAWSZE
ZAWSZE

PROMOCJA!

3,99*

6,99

-42%

Brzoskwinie, luz
Cena za kg
klasa I; 
kraje pochodzenia: Grecja/Włochy

PROMOCJA!

2,49*

3,79

-34%

Rukola myta
Opak. 100 g 
kraje pochodzenia:
Polska/Włochy

PROMOCJA!

4,99*

6,99

-28% Winogrono zielone 
bezpestkowe
Opak. 500 g (1 kg = 9,98)
klasa I; 
kraj pochodzenia: Egipt

PROMOCJA!

2,99*

3,99

-25%

BIO Arbuz mini
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Hiszpania

PROMOCJA!

3,49*

4,99

-30%

Cebula młoda 
bez łuski, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska 

PROMOCJA!

4,89*

6,99

-30%

Pomidor malinowy, luz
Cena za kg
klasa I; 
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

1,99*

2,99

-33%

Sałata lodowa
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

1,29*

1,99

-35% Kalarepa
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

Gruszka 
packham, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Chile

TYLKO
TERAZ

4,49*

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 8.07–13.07
Okazje TYGODNIA

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.www. .plwww. .pl2 Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej sytuacji 
ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.



Okazje OD PIĄTKU 12.07

MLECZNA
słodycz

SCHOVIT
Shake mleczny
Opak. 400 g (1 kg = 16,23)
do wyboru: truskawkowy, 
bananowy, waniliowy

TYLKO
TERAZ

6,49*

PROMOCJA!

2,00*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,49

MILSANI 
Jogurt pitny 
owocowy 
Butelka 500 g (1 kg = 4,00) 
zawartość tłuszczu: 0,1%; 
do wyboru różne smaki 

produkt
chłodzony

GUT BIO 
BIO Jogurt 
Opak. 150 g (100 g = 0,73) 
zawartość tłuszczu: 3,8%; z mleka z rolnictwa 
ekologicznego; lekkostrawny

PROMOCJA!

1,10*

1,39

-20%
PROMOCJA!

2,30*

2,89

-20%produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ŁACIATY
Serek
Opak. 150 g (100 g = 1,53)
puszysty; do smarowania; do wyboru: naturalny, 
z cebulą i szczypiorkiem, z chrzanem

ŁACIATY
Serek
Opak. 135 g (100 g = 1,48)
do smarowania; do wyboru: meksykański, 
naturalny, z czosnkiem

PROMOCJA!

2,00*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,49

Napój mleczny
Butelka 350 ml (1 l = 15,69)
o smaku batonów: Mars, Twix, 
Snickers

TYLKO
TERAZ

5,49*

produkt
chłodzony

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 8.07–13.07
Okazje TYGODNIA
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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 
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IDEALNA
świeżość

PROMOCJA!

8,00*

TANIEJ O1,99ZŁ

9,99

MIĘSNE SPECJAŁY
Podudzia 
z kurczaka
Cena za kg 
klasa A

PROMOCJA!

6,90*

TANIEJ O1,09ZŁ

7,99

PROMOCJA!

6,80*

TANIEJ O1,69ZŁ

8,49

KONIAREK
Mięso 
mielone
Opak. 500 g 
(1 kg = 13,60)
z szynki

Szynka 
konserwowa
Puszka 110 g 
(100 g = 1,09)
do wyboru: wieprzowa 
lub drobiowa

PROMOCJA!

1,20*

TANIEJ O0,25ZŁ

1,45

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

GRILL TIME
Szaszłyki
Opak. 500 g 
(1 kg = 16,00)
drobiowo-wieprzowe

produkt
chłodzony

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8.07–13.07
Okazje TYGODNIA

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.



KRAKUS
Parówki wieprzowe 
z szynki
Opak. 200 g (100 g = 1,65)
mięso z szynki 90%

PROMOCJA!

3,30*

4,49

-26%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

LEMAR
Udziec 
z indyka 
Opak. 280 g (1 kg = 19,64) 
bez substancji 
konserwujących

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

MORLINY
Kiełbasa morlińska
Opak. 540 g (1 kg = 13,33)
z boczkiem

PROMOCJA!

7,20*

TANIEJ O1,79ZŁ

8,99

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

produkt
chłodzony

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8.07–13.07
Okazje TYGODNIA

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.



Nasze koktajle powstają 
poprzez zastosowanie 

wysokiego ciśnienia i niskiej 
temperatury tłoczenia co pozwala 

zachować najwyższą jakość, wartości 
odżywcze i cenne witaminy 

oraz wspaniały smak. 

Galaretka/
Dżem z rokitnika
Opak. 450 g (1 kg = 13,31) 
do wyboru: dżem z rabarbaru 
i rokitnika, dżem z rokitnika, 
galaretka z jabłek i rokitnika 

TYLKO
TERAZ

5,99*

PROMOCJA!

7,85*

9,99

-21%

PURE FRUIT
Smoothie 
100%
Butelka 750 ml 
(1 l = 10,47)
świeżo wyciskany; 
do wyboru: 
• ananasowo-

-kokosowy
• mango-marakuja
• truskawka
• żurawina-owoce leśne

DAKRI
Bułka hot dog 
francuski 
Opak. 240 g (100 g = 1,46)
4 sztuki w opakowaniu; do wyboru: 
pszenne lub graham

PROMOCJA!

3,50*

4,49

-22%

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

LA FINESSE 
Delikatne zupy 
Puszka 800 ml (1 l = 7,49) 
do wyboru: rosół z makaronem, 
gulaszowa z wołowiną, pomidorowa 

TYLKO
TERAZ

5,99*

DELIKATO
Sałatka 
warzywna
Opak. 270 g (1 kg = 7,41)
do wyboru: sałatka jarzynowa 
z jajkiem lub sałatka warzywna

PROMOCJA!

2,00*

2,99

-33%

PROMOCJA!

1,50*

1,99

-24%

DIAMANT
Konfitur–Fix 
Opak. 25 g (100 g = 6,00)
środek żelujący 
umożliwiający indywidualny 
dobór ilości cukru 
dostosowany do rodzaju 
przetwarzanych owoców 
oraz gustów smakowych

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

B�  dodatku 
ekstra� u 

drożdżowego
B�  dodatku 

u� ardzonych 
tłuszczów

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8.07–13.07
Okazje TYGODNIA

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.



 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez dodatku glutaminianu 

 monosodowego
produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA!

5,70*

TANIEJ O1,29ZŁ

6,99

GUT BIO
BIO Produkty wegańskie
Opak. 140/175/400 g (100 g = 4,07/3,26/1 kg = 14,25)
do wyboru: sznycel sojowy, tofu, kiełbaski sojowe, burger, 
wędlina z tofu i białkiem pszennym

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

1,45*

1,95

-25%

DOBRE PLONY
Mąka ziemniaczana
Opak. 500 g (1 kg = 2,90)
klasyczna

KNORR
Fix do potraw 
naturalnie smaczne
Opak. 39/43/63 g 
(100 g = 7,44/6,74/4,60)
do wyboru: gulasz, spaghetti bolognese, 
tagliatelle z kurczakiem

PROMOCJA!

2,90*

3,89

-25%

DOLINA SMAKU
Pyzy z mięsem
Opak. 750 g (1 kg = 4,80)
wieprzowo-wołowe; ze smażoną 
cebulką 

PROMOCJA!

3,60*

TANIEJ O0,89ZŁ

4,49

PROMOCJA!

1,70*

-20%

2,15

DOBRE PLONY
Ryż parboiled 
Opak. 4 × 100 g (1 kg = 4,25) 
w torebkach, długoziarnisty

PROMOCJA!

4,25*

5,89

-27%

Wielkopolski 
olej rzepakowy
Butelka 1 l
tłoczony tylko raz

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.
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OLMA
Niva 
Opak. 100 g 
z przerostem 
niebieskiej pleśni 

TYLKO
TERAZ

3,99* OLMA 
Pomazankowe
Opak. 200 g (100 g = 2,00) 
tłuszcz mleczny do smarowania pieczywa; do wyboru 
smaki: naturalny, z chrzanem, ze szczypiorkiem

TYLKO
TERAZ

3,99*

OLMA
Masło
Opak. 125 g 
(100 g = 2,39)
masło ekstra 82% tłuszczu

TYLKO
TERAZ

2,99*

OLMA
Olmin l’Original
Opak. 125 g (100 g = 3,19) 
morawski ser miękki z porostem białej pleśni; 
do wyboru: naturalny, z pieprzem lub do zapiekania 
z dodatkiem przypraw

TYLKO
TERAZ

3,99*
produkt

chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

OLMA 
Jogurt owocowy
Opak. 200 g (100 g = 1,00)
do wyboru: jagoda, malina, morela, truskawka 

TYLKO
TERAZ

1,99*

produkt
chłodzony

www. .pl8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8.07–13.07
Temat TYGODNIA



AKCJA 
DEGUSTACJA
Tydzień cz� ki

OLMA
Jogurt 
Opak. 175 g 
(100 g = 1,14)
do wyboru: 
czekolada, orzech; 
czereśnia; kokos, 
ananas

TYLKO
TERAZ

1,99* ORYGINALNE SERY
o wyjątkowym smaku

produkt
chłodzony

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

TYLKO
TERAZ

2,49*

HORCICE
Musztarda
Opak. 350 g (1 kg = 6,00)
oryginalna czeska receptura 
o charakterystycznym, 
wyrazistym słodko-ostrym 
smaku

produkt
chłodzony

MILKEFFEKT
Ser hermelin 
Opak. 180 g (100 g = 3,88) 
miękki ser z białą pleśnią; marynowany, z mieszanką przypraw w ziołowej 
zalewie; popularny w Czechach jako przekąska do piwa 

TYLKO
TERAZ

6,99*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

2,10*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,59

Knedel czeski 
Opak. 450 g (1 kg = 6,64)
puszysty; świetnie komponuje się 
z mięsnym sosem 

TYLKO
TERAZ

2,99*

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.
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AKCJA 
DEGUSTACJA
Tydzień cz� ki

Czeskie knedliki 
mięsne 
Opak. 450 g (1 kg = 15,53)
z sosem

Czeski ser 
panierowany
Opak. 2 × 100 g (100 g = 3,00)
do przygotowania na patelni 
lub we frytownicy

TYLKO
TERAZ

5,99*

produkt
głęboko 

mrożony

Czeskie knedle z mięsem
Opak. 320 g (1 kg = 14,03)
ciasto ziemniaczane z nadzieniem z mięsa wędzonego 

TYLKO
TERAZ

4,49*

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

OPAVIA
Wafelek Fidorka
Opak. 30 g (100 g = 7,63)
do wyboru:
• w mlecznej czekoladzie z orzechowym nadzieniem
• w gorzkiej czekoladzie z kremem czekoladowym 

TYLKO
TERAZ

2,29*

ORION
Lentilky
Opak. 150 g (100 g = 4,66)
czekoladowe draże w twardej, różnokolorowej polewie cukrowej

TYLKO
TERAZ

6,99*

TYLKO
TERAZ

6,99*

Kolonada 
czekoladowa/waniliowa 
Opak. 175 g (100 g = 8,57)
wafelek lub opłatek przekładany kremem czekoladowym 
lub waniliowym; produkowany w Czechach

TYLKO
TERAZ

14,99*

www. .pl10 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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Wy� arzany 
według 

staroormiańskiej 
receptury

Naturalny 
miód 

sprowadzany 
z serca 

B� kidów

Dostępne 
na ekspozytorze

HIT

5,99*

MARLENKA
Torcik miodowy
Opak. 800 g (1 kg = 49,99)
specjalny karmelowy krem oraz naturalny 
miód nadają wypiekom niespotykaną trwałość 
bez użycia substancji konserwujących

TYLKO
TERAZ

39,99*

MARLENKA
Kuleczki miodowe
Opak. 235 g (100 g = 8,51)
kuleczki wypełnione kremem 

TYLKO
TERAZ

19,99*

MATTONI
Woda mineralna
Butelka 1,5 l (1 l = 1,13)
niegazowana; z Karlowych Warów

TYLKO
TERAZ

1,69*

Kofola 
Butelka 2 l (1 l = 3,00)
napój gazowany o smaku coli

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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GWIAZDY KUCHNI
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TRADER JOE’S
Ogórki
Słoik 530 g (1 kg = 15,48)
w plastrach; 
masa netto po odsączeniu: 290 g

TYLKO
TERAZ

4,49*

TRADER JOE’S
Bułki 
na hamburgery 
Opak. 300 g (1 kg = 11,63) 
do wyboru: klasyczne 
lub z sezamem 

TYLKO
TERAZ

3,49*

TRADER JOE’S
Bajgle
Opak. 340 g (1 kg = 17,62)
do wyboru: z sezamem, klasyczne, 
pełnoziarniste

TYLKO
TERAZ

5,99*

TRADER JOE’S
Dania gotowe 
Puszka 830 g (1 kg = 9,02)
do wyboru: fasolka po bostońsku 
lub zupa z wieprzowiny

TYLKO
TERAZ

7,49*

GWIAZDY KUCHNI

am
er
yk

ań
sk
iEj

am
er
yk

ań
sk
iEj

GWIAZDY KUCHNI

am
er
yk

ań
sk
iEj

GWIAZDY KUCHNI

TRADER JOE’S
Bajgle
Opak. 340 g (1 kg = 17,62)
do wyboru: z sezamem, klasyczne, 
pełnoziarniste

TYLKO
TERAZ

5,99*

www. .pl12 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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TRADER JOE’S
Sosy do kanapek
Butelka 500 ml (1 l = 9,98)
do wyboru: 
• Barbecue Ketchup
• Hamburger Sauce
• Hot Dog Senf
• Hot Dog Ketchup
• Sandwich Sauce

TYLKO
TERAZ

4,99*

TRADER JOE’S
Cebulka 
prażona
Opak. 200 g (100 g = 1,13)
chrupiąca i złocista; idealny 
dodatek do hot dogów, 
sałatek i kanapek

PROMOCJA!

3,30*

TANIEJ O0,69ZŁ

3,99

KRÓTKA HISTORIA 
HOT DOGÓW
Dziś hot dogi kojarzone są z klasyczną kuchnią amerykańską, 
jednak ich geneza sięga XV wieku i nie ma nic wspólnego 
ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze parówki powstały 
we Frankfurcie nad Menem. Ze względu na ich 
podłużny, cienki kształt nazwano je dachshund, 
co w języku niemieckim oznacza… jamnik. 
Początkowo jadano je z chlebem, a kiedy w XIX 
wieku wraz z emigrantami dotarły do USA, 
zaczęto podawać je w długiej, maślanej bułce.
W takiej formie, podczas jednego z meczów polo, 
sprzedawał je przedsiębiorca Harry M. Stevens, 
krzycząc: „Kupujcie dachshundy, póki są gorące”. 
Legenda głosi, że obecny podczas rozgrywek rysownik 
Tad Dorgan namalował taką bułkę z parówką, jednak 
nie umiał jej poprawnie podpisać, używając 
niemieckiego słowa dachshund. Stworzył 
więc zamerykanizowaną nazwę i podpis 
„Kupujcie hot dogi” (Kupujcie gorące 
psy), która szybko przyjęła się 
w Stanach Zjednoczonych 
i później na świecie.

Hot dog premium 
Sztuka 150 g (100 g = 2,20)
z parówką drobiową; z dodatkiem ogórka, 
prażonej cebulki oraz musztardy

TYLKO
TERAZ

6,49*

TRADER JOE’S
Chipsy 
ziemniaczane
Opak. 300 g 
(1 kg = 21,63)
do wyboru: pikantne 
lub o smaku musztardy 
miodowej

FEURICH 
Popcorn
Opak. 200 g (100 g = 2,00) 
do wyboru: słodki, 
karmelowy 

TYLKO
TERAZ

3,99*

PROMOCJA!

2,25*

2,99

-24%

Początkowo jadano je z chlebem, a kiedy w XIX 
wieku wraz z emigrantami dotarły do USA, 
zaczęto podawać je w długiej, maślanej bułce.
W takiej formie, podczas jednego z meczów polo, 
sprzedawał je przedsiębiorca Harry M. Stevens, 
krzycząc: „Kupujcie dachshundy, póki są gorące”. 
Legenda głosi, że obecny podczas rozgrywek rysownik 
Tad Dorgan namalował taką bułkę z parówką, jednak 
nie umiał jej poprawnie podpisać, używając 
niemieckiego słowa dachshund. Stworzył dachshund. Stworzył dachshund
więc zamerykanizowaną nazwę i podpis 
„Kupujcie hot dogi” (Kupujcie gorące 
psy), która szybko przyjęła się 
w Stanach Zjednoczonych 
i później na świecie.
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TRADER JOE’S
Jelly Beans 
Opak. 250 g (100 g = 2,00)
mieszanka słodko-kwaśnych żelków

TYLKO
TERAZ

4,99*

Ciastka – 
donaty mini
Opak. 125 g (100 g = 3,99)
ciastka w dwóch smakach 
do wyboru: orzecha laskowego 
lub kawy

TYLKO
TERAZ

4,99*

TRADER JOE’S
Kruche ciastka 
Opak. 100 g 
do wyboru: czekoladowe lub 
orzechowe z solą morską

TYLKO
TERAZ

5,49*

Pianki 
Marshmallow
Opak. 400 g (1 kg = 37,48)
pianki cukrowe w różnych 
kształtach do wyboru 

TYLKO
TERAZ

14,99*

TYLKO
TERAZ

8,99*

Ciastka 
Reese’s 
Opak. 96 g (100 g = 5,20) 
czekoladowe ciastka 
z nadzieniem z masła 
orzechowego w środku 

TYLKO
TERAZ

4,99*
Czekoladki 
Peanut Butter 
Opak. 60 g (100 g = 4,98) 
z czekolady mlecznej z nadzieniem 
arachidowym i kawałkami orzeszków 
arachidowych solonych 

TYLKO
TERAZ

2,99*

TRADER JOE’S
Żelki 
miniburgery 
Opak. 150 g 
(100 g = 5,99)
o smaku owocowym

TYLKO
TERAZ

8,99*

TYLKO
TERAZ

8,99*

TRADER JOE’S 
Mieszanka 
suszonych 
orzechów 
z owocami 
Opak. 150 g (100 g = 5,99) 
do wyboru: śliwki-orzechy włoskie-migdały 
lub żurawina-orzechy pekan-migdały 

TRADER JOE’S
Suszone 
owoce 
Opak. 100/125 g 
(100 g = 9,99/7,99) 
do wyboru: wiśnie lub jagody 

TYLKO
TERAZ

9,99*

TRADER JOE’S
Krem czekoladowy
Opak. 400 g (1 kg = 24,98)
krem do smarowania o smaku 
mleczno-czekoladowym, z kawałkami 
herbatników

TYLKO
TERAZ

9,99*

TRADER JOE’S 
Orzeszki/Żurawina 
Opak. 250 g (100 g = 3,60) 
do wyboru: orzeszki ziemne w czekoladzie 
mlecznej lub żurawina w czekoladzie 

TRADER JOE’S
Brownie
Opak. 240 g (100 g = 2,17)
czekoladowe ciasteczka 
z kawałkami czekolady

PROMOCJA!

5,20*

6,99

-25%

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

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

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni rolnicy 
mogą sprzedawać więcej kakao na warunkach Fairtrade. mogą sprzedawać więcej kakao na warunkach Fairtrade. 

Więcej na www.info.fairtrade.net/programwww.info.fairtrade.net/program
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SŁODKI 
smak lata! 

Cukierki ufo
Opak. 125 g (100 g = 7,99)
wypełnione proszkiem 
musującym

TYLKO
TERAZ

9,99*

Pastylki 
musujące
Opak. 125 g (100 g = 2,79)
o smaku owocowym

TYLKO
TERAZ

3,49*

PROMOCJA!

4,80*

TANIEJ O1,19ZŁ

5,99

SUN RICE 
Czekolada z ryżem
Opak. 200 g (100 g = 2,40)
prażony ryż zatopiony 
w czekoladzie mlecznej

MUCCI
Lody Mr. Milk
Opak. 110 ml (100 ml = 0,64)
na patyku; zawartość śmietanki: 23%

CHÂTEAU
Czekoladki mini
Opak. 200 g (100 g = 3,30)
do wyboru: czekolada 
z marcepanem, czekolada 
mleczna, mleczna z nugatem, 
mleczna z orzechami, biała 
z chrupkami kukurydzianymi; 
pięć czekoladek w opakowaniu

DR GERARD
Pałeczki kremowe
Opak. 200 g (100 g = 1,40)
ciasteczka biszkoptowe; do wyboru: morelowo-
-śmietankowe lub truskawkowo-śmietankowe

PROMOCJA!

0,70*

0,99

-29%

PROMOCJA!

2,80*

3,99

-29%

PROMOCJA!

6,60*

8,99

-26%

produkt
głęboko 

mrożony
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STREFA MALUSZKA
PROMOCJA!

4,20*

TANIEJ O0,99ZŁ

5,19

GERBER
Spaghetti 
z kurczakiem
Słoik 190 g (100 g = 2,21)
po 8. miesiącu życia 

PROMOCJA!

3,20*

TANIEJ O0,79ZŁ

3,99

BOBO FRUT
Sok
Butelka 300 ml (1 l = 10,67)
100%; do wyboru:
• jabłko, brzoskwinia, mango
• marchew, jabłko, 

winogrona, dynia
• jabłko, marchew, banan

CONRADL
Batonik z kremem
Opak. 6 × 38 g (100 g = 3,29)
do wyboru z kremem o smaku: 
karmelowym, czekoladowym 
lub mlecznym; 6 sztuk w opakowaniu 

TYLKO
TERAZ

7,49*

GERBER
Leczo 
z mozzarellą
Słoik 190 g (100 g = 2,21)
po 8. miesiącu życia

PROMOCJA!

4,20*

5,29

-20%

ALEK
Wafle 
Opak. 40 g (100 g = 1,50)
do wyboru: kokosowy 
w białej czekoladzie, 
kakaowy w czekoladzie, 
o smaku orzechowym 
w czekoladzie mlecznej

PROMOCJA!

0,60*

0,75

-20%

JUTRZENKA
Wafle 
Familijne
Opak. 180 g 
(100 g = 1,22)
kruche wafle 
przekładane kremem 
śmietankowym 
lub kakaowym 

PROMOCJA!

2,20*

2,99

-26%
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Napój mleczny 
z dodatkiem 
kawy 100% 

Arabica

PROMOCJA!

6,40*

TANIEJ O1,09ZŁ

7,49

MORENO
Caffè Crema
Słoik 100 g
kawa rozpuszczalna; wyjątkowy rodzaj 
palenia nadaje jej prawdziwie włoski smak; 
z delikatną pianką 

PROMOCJA!

9,00*

TANIEJ O1,89ZŁ

10,89

JACOBS
Krönung
Opak. 250 g (100 g = 3,60)
kawa mielona; średnio palona, 
o intensywnym smaku

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

PROMOCJA!

2,00*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,49

MORENO
Napój kawowy
Opak. 250 ml (100 ml = 0,80)
napój mleczny z dodatkiem 
kawy 100% Arabica; 
do wyboru: Latte Macchiato, 
Espresso, Cappuccino, Latte 
Macchiato light 

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

13,50*

17,99

-24%
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PIWNA    PÓŁKA

AMERYKAŃSKIE 
gwiazdy!
AMERYKAŃSKIE AMERYKAŃSKIE AMERYKAŃSKIE AMERYKAŃSKIE 
gwiazdy!gwiazdy!gwiazdy!gwiazdy!gwiazdy!
AMERYKAŃSKIE AMERYKAŃSKIE AMERYKAŃSKIE 

TYLKO
TERAZ

3,99*

TYLKO
TERAZ

6,99*

TYLKO
TERAZ

6,99*

SETH AND RILEY’S 
Garage Hard 
Lemon Drink 
Butelka 0,44 l 
(1 l = 9,07) 
to miks piwa i napoju 
o smaku cytrynowym; 
receptura powstała 
na południu Stanów 
Zjednoczonych, gdzie 
lato trwa niemalże 
przez cały rok;
kraj pochodzenia: 
USA
alk. 4,6% obj. 

BROOKLYN
Lager
Butelka 0,355 l 
(1 l = 19,69) 
piwo dolnej fermentacji 
o bursztynowo-złotej 
barwie charakteryzujące 
się słodowym smakiem 
i odświeżającą goryczką 
o kwiatowym aromacie 
chmielu; na finiszu 
wyczuwalna słodycz 
słodu karmelowego;
kraj pochodzenia: 
USA
alk. 5,2% obj. 

BROOKLYN 
East IPA
Butelka 0,355 l 
(1 l = 19,69)
piwo nasycone smakiem 
o sosnowym aromacie, 
ze smakiem pestkowych 
owoców; mieszanka 
tradycji i entuzjazmu;
kraj pochodzenia: USA
alk. 6,9% obj. 

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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SMAKUJE Z PIWEM

PIWNA    PÓŁKA

SMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEM

LITOVEL
Premium
Butelka 0,5 l 
(1 l = 7,98)
oryginalne czeskie 
piwo typu pils, 
pasteryzowane; 
kraj pochodzenia: 
Czechy 
alk. 5,0% obj.

WASZCZUKOWE
Desitka
Butelka 0,5 l 
(1 l = 9,60)
lekki orzeźwiający 
lager w czeskim 
wydaniu, z wyraźnie 
wyczuwalną 
słodowością kojarzącą 
się ze smakiem 
chleba; 
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 4,1% obj.

CARLSBERG
Piwo jasne
Butelka 0,5 l 
(1 l = 4,60)
lager dolnej 
fermentacji, o złocistej 
barwie, chmielowym 
zapachu i trwałej, 
śnieżnobiałej 
pianie; cechuje się 
charakterystyczną 
miękkością i delikatną, 
szlachetną goryczką;
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TRADER JOE’S
Słonecznik
Opak. 140 g (100 g = 1,00)
prażony; do wyboru: solony 
lub niesolony

PROMOCJA!

1,40*

1,99

-29%

TRADER JOE’S
Orzeszki ziemne 
prażone
Opak. 150 g (100 g = 1,47)
do wyboru: o smaku paprykowym lub z pieprzem

PROMOCJA!

2,20*

2,99

-26%

FEURICH
Chipsy 
karbowane
Opak. 140 g (100 g = 1,14)
do wyboru: paprykowe 
lub serowo-cebulowe

PROMOCJA!

1,60*

2,09

-23%

FEURICH
Krakersy solone
Opak. 200 g (100 g = 1,85)
do wyboru: klasyczne, 
z sezamem, pełnoziarniste

TYLKO
TERAZ

3,69*

LITOVEL
Pomelo
Butelka 0,5 l 
(1 l = 7,98)
oryginalne 
czeskie piwo 
bezalkoholowe 
o smaku 
pomelo; 
kraj 
pochodzenia: 
Czechy 

TYLKO
TERAZ

3,99*

TYLKO
TERAZ

3,99*

4,80*

TANIEJ O1,19ZŁ

5,99
2,30*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,79
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CISOWIANKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l (1 l = 0,73)
gazowana; średnio zmineralizowana

PROMOCJA!

1,10*

1,59

-30%

BLACK
Napój energetyzujący
Puszka 250 ml (100 ml = 0,56)
do wyboru: Classic, Light, Mojito

PROMOCJA!

1,40*

1,99

-29%

TYMBARK
Napój jabłko-wiśnia
Butelka 2 l (1 l = 1,45)
niegazowany

PROMOCJA!

2,90*

3,39

TANIEJ O0,49ZŁ
PROMOCJA!

2,20*

-21%

2,79
Napój herbaciany 
Opak. 400 g (1 kg = 5,50)
granulowany napój herbaciany 
z witaminą C; do wyboru o smaku:
• cytrynowym
• malinowym
• owoców leśnych

Sok jabłkowy
Karton 1 l
100%

PROMOCJA!

1,70*

2,49

-31%
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STREFA PUPILA

AKUTA
Tabletki do zmywarki 
All in One, 40 szt.
Opak. 40 szt. (1 szt. = 0,31)
ze środkiem nabłyszczającym, neutralizatorem 
zapachów, funkcją ochrony srebra; nadają 
połysk produktom ze stali nierdzewnej

PROMOCJA!

12,20*

15,99

-23%

SOLO
Papier toaletowy, 3-warstwowy
Opak. 8 szt. 
czysta celuloza, bielona bez użycia chloru, wyjątkowo miękki, wytrzymały; z ozdobnym wzorem 

PROMOCJA!

5,80*

6,99

TANIEJ O1,19ZŁ

RIKO
Karma 
sucha 
dla psa
Opak. 5 kg 
(1 kg = 2,10)
pełnoporcjowa; 
z wołowiną

PROMOCJA!

10,50*

13,49

-22%

ALNUTRA
Karma 
sucha 
dla psa
Opak. 3 kg (1 kg = 3,67)
z probiotyczną substancją 
– inuliną (4%); karma 
pełnoporcjowa; pokrywa 
dzienne zapotrzebowanie 
odżywcze 

PROMOCJA!

11,00*

13,99

-21%

Zawieszka żelowa do WC
Opak. 3 × 55 ml (100 ml = 2,18)
do wyboru: o zapachu cytrynowym, 
morskim lub leśnym

PROMOCJA!

3,60*

4,99

-27%

FOLIA
Woreczki do mrożenia, 3 l, 75 szt.
Opak. 75 szt.
zabezpieczają 
żywność 
przed utratą 
smaku i aromatu; 
wyjątkowo mocne

PROMOCJA!

6,80*

8,99

-24%

15,99*

Zestaw 
do pielęgnacji 
sierści 
Zestaw
3-częściowy zestaw: szczotka 
z zaokrąglonymi szpilkami do pielęgnacji 
sierści; grzebień do wyczesywania 
podszerstka oraz szczotka do masażu; 
do wyboru dwa rodzaje 

26,99*

WWUFF
Przekąski 
dla psów
Opak. 400/500 g 
(1 kg = 67,48/53,98)
do wyboru suszone uszy 
świńskie i wołowe żołądki 
(żwacze); bez chemicznych 
dodatków

5,55*

ALNUTRA
Przekąski dla psów
Opak. 80/100 g (100 g = 6,94/5,55)
do wyboru: 
• smakołyki z wołowiny (80 g)
• kiełbasa z kurczaka (80 g)
• mięsne kulki wieprzowe (100 g)

12,99*

Rękawica 
do pielęgnacji 
sierści
Sztuka 
dwustronna; do masażu i wyczesywania 
sierści; z elastycznym ściągaczem 
i zapięciem na rzep; do wyboru dwa 
rodzaje 

9,99*

Zabawka dla zwierząt
Sztuka 
dla psów lub kotów; wykonana z miękkiego materiału; do wyboru różne rodzaje

Zawartość 
mięsa: 92%

Zawartość 
mięsa: 87,5%
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44 elementy

25,00*
CAR XTRAS
Zestaw do usuwania rys/
do odnawiania reflektorów
Zestaw 
do wyboru różne rodzaje: 
• do odnawiania reflektorów – przywraca czystość 

i przejrzystość zmatowiałym reflektorom
• do usuwania rys na karoserii – usuwa zadrapania 

ze wszystkich powierzchni lakierowanych 
(także z lakieru metalicznego)

4,99*

CAR XTRAS
Nawilżane ściereczki 
do pielęgnacji auta
Opak. 
do wyboru: do czyszczenia szyb (30 szt.) 
lub do pielęgnacji wnętrza samochodu (30 szt.)

6,99*

UNA
Środek 
do czyszczenia 
dywanów 
i tapicerek
Puszka 600 ml (1 l = 11,65)
aktywna pianka delikatnie 
czyści, głęboko wnikając 
we włókna; do wszystkich 
podłóg dywanowych 
i tapicerek z wełny 
i materiałów syntetycznych; 
preparat o działaniu 
antystatycznym, zapewnia 
długotrwałą ochronę przed 
ponownym zabrudzeniem; 
z efektem odświeżenia koloru 

25,00*

Apteczka 
pierwszej pomocy 
z termometrem 
Opak.
zawartość: 44 elementy 
oraz informacja na temat 
pierwszej pomocy 

19,99*

CAR XTRAS
Samochodowa mata 
antypoślizgowa
Sztuka 
ogranicza przesuwanie się przedmiotów; 
można indywidualnie przycinać na wymiar; 
łatwa w czyszczeniu; wymiary: 120 × 100 cm

25,00*
CAR XTRAS
Mata na fotel 
samochodowy
Sztuka 
zwiększa komfort siedzenia i ochrania powierzchnię 
fotela; łatwa i szybka w montażu; odporna 
na promieniowanie UV; do wyboru różne rodzaje

ODPORNA 
NA PROMIENIOWANIE UV

7,99*

PUTZMEISTER
Ściereczka/rękawiczka 
z mikrowłókna
Sztuka/Zestaw 
profesjonalne ściereczki z mikrowłókna; 
do wyboru różne rodzaje:
• ściereczka do mycia i wycierania na sucho
• ściereczka premium do kurzu i polerowania
• rękawica do czyszczenia tapicerki
• ściereczka dwustronna (3 szt.)

www. .pl22 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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W WAKACYJNYM
stylu

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

OCS Made with Orga-
nically Grown Cotton 
Certifi ed by Ecocert 

Greenlife 151742

35,00*

49,00*

WALKX
Sneakersy męskie fashion
Para 
materiał wierzchni: syntetyczny; przyjemna dla stopy tekstylna wyściółka oraz 
wkładka; elastyczna podeszwa syntetyczna
Rozmiary: 42–45

19,99*

ENRICO MORI
Bokserki 
męskie retro 
z bawełną 
BIO, 2 pary
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: M–XXL

STRAIGHT UP
Bermudy męskie 
z efektem przetarcia
Para 
99% bawełna, 1% elastan; 
z 5 kieszeniami; z modnym zawinięciem 
na dole nogawki; do wyboru trzy kolory
Rozmiary: 48–54
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

19,99*

STRAIGHT UP
T-shirt męski 
plażowy
Sztuka 
100% bawełna lub 70% poliester 
i 30% bawełna; z okrągłym 
dekoltem i z nadrukiem; 
do wyboru różne modele
Rozmiary: M–XL

  14.HBD.36826 HOHENSTEIN HTTI  14.HBD.36826 HOHENSTEIN HTTI  

1.

1.

2.

2.

2-pak

TE

MPERATURA

PRANIA - KOLOROW
E60°C
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Zbiornik 
na kurz 

o pojemności 
500 ml

TURBOSZCZOTKA

SKŁADANY 
UCHWYT:

Z WYJMOWANYM, 
MAŁYM 

ODKURZACZEM 
RĘCZNYM

DIODY LED 
OŚWIETLAJĄ 
ODKURZANĄ 

POWIERZCHNIĘ

90 W

QUIGG
Odkurzacz ręczny 2 w 1
Sztuka
z wyjmowanym małym odkurzaczem ręcznym; turboszczotka 
z frontowym oświetleniem LED; składany uchwyt ułatwia przechowywanie; 
stacja ładowania pełni rolę stojaka; czas pracy: ok. 28 min; 
czas ładowania: ok. 4 h; z akcesoriami w zestawie

HIT

199,00*

CZYSTA 
przyjemność 
sprzątania!

www. .pl24 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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UCHWYĆ 
� pomnienie!

24,00*

HOME CREATION
Butelka/Kubek termiczny
Sztuka 
z podwójnymi ściankami; na zimne i gorące napoje; 
do wyboru:
• butelka o pojemności ok. 500 ml
• kubek o pojemności ok. 450 ml

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

WYKONANE ZE STOPÓW 
ALUMINIUM

POŁĄCZENIE 
Z TELEFONEM 
ZA POMOCĄ BLUETOOTH

kijek z tripodem 
i pilotem:
• z głowicą 3D
• może służyć jako 

statyw
• z pilotem Bluetooth 

ładowanym poprzez 
wbudowany port USB

• rozciągnięty 
ma maksymalną 
długość: 69,5 cm

kijek z modułową 
lampą flash:
• magnetyczna lampa 

LED, którą można 
postawić w każdym 
miejscu; zapewnia 
bardzo dobre 
doświetlenie nawet 
w bardzo ciemnych 
pomieszczeniach

• rozciągnięty 
ma maksymalną 
długość: 66 cm

do wyboru:

CURVER
Pojemnik na zupę/makaron/
danie obiadowe, 0,9 l
Sztuka 
w 100% szczelny pojemnik; z wentylem ułatwiającym 
odgrzewanie posiłku w mikrofalówce; wolny od BPA; 
nadaje się do mycia w zmywarce; do wyboru różne kolory

11,99*

11,99*

CURVER
Pojemnik 
na kanapki/desery/
posiłki, 0,7 l
Sztuka 
w 100% szczelny pojemnik; z wentylem 
ułatwiającym odgrzewanie posiłku 
w mikrofalówce; wolny od BPA; 
nadaje się do mycia w zmywarce; 
do wyboru różne kolory

79,00*
XBLITZ 
Selfie stick 
z akcesoriami 
Sztuka/Zestaw

8,99*

VENITA
Pianka 
koloryzująca 
do włosów
Opak. 75 ml (100 ml = 11,99 zł)  
delikatna formuła pianki 
bez amoniaku i utleniaczy pozwala 
łatwo i efektownie zmienić kolor 
włosów; różne odcienie do wyboru 

25www. .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.

10.07
Hity OD ŚRODY



STRUMIEŃ 
możliwości!

675,00*

KÄRCHER 
Myjka 
ciśnieniowa
Sztuka
moc: 1800 W; maksymalne 
ciśnienie robocze: 130 barów; 
maksymalna wydajność
tłoczenia wody: 420 l 
na godzinę; szybkozłączka 
pomiędzy wężem
a pistoletem; lanca
teleskopowa o płynnej 
regulacji długości; 
z wyświetlaczem LED; 
w zestawie liczne 
akcesoria; zbiornik 
na detergent 
o pojemności 1 l; 
długość kabla 
zasilającego: ok. 5 m, 
długość węża 
wysokociśnieniowego: 
ok. 8 m
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55,00*

GARDEN FEELINGS
Rośliny doniczkowe
Sztuka
do wyboru: liwistona okrągłolistna, 
sagowiec odwinięty, beukarnea wygięta, 
pachira, wilczomlecz, fikus i palma koralowa

ALDI pracowicie działa na rzecz ochrony 
środowiska. Pomóż chronić pszczoły, 
wybierając kwiaty dostarczające im 
pożywienie. 
KUP ROŚLINY DONICZKOWE 
I NAKARM PSZCZOŁĘ!

� iałamy 
odpowiedzialnie

GARDEN FEELINGS 
Rośliny doniczkowe – 
kwiaty przyjazne pszczołom 
Sztuka 
do wyboru różne rodzaje

9,99*

8,49*
LIVING ART
Dozownik nawadniający 
do roślin
Sztuka/Zestaw 
z terakoty; do wyboru różne rodzaje

27www. .pl
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NESTEA
Lody wodne 
Opak. 99 ml (100 ml = 2,01)
o smaku cytrynowym

TYLKO
TERAZ

1,99*

MUCCI 
Lody w stylu amerykańskim
Opak. 500 ml  (1 l = 15,00)
zawartość śmietanki: do 30%; do wyboru: Caramel Love, 
Nut Loves Choco, Cookie Double Trouble, Cookie Dough 

TYLKO
TERAZ

1,99
Pstrąg 
tęczowy, 2 szt.
Cena za 100 g 
patroszony, cały

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

2,15*

2,49

TANIEJ O0,34ZŁ

ABRAMCZYK
Morszczuk australijski, filet 
Cena za 100 g 
ze skórą 

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

TYLKO
TERAZ

3,99*

TYLKO
TERAZ

11,99*

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA!

7,50*

9,99

-24%

Coca Cola
Butelka 2 l (1 l = 2,05)
napój gazowany

PROMOCJA!

4,10*

4,99

TANIEJ O0,89ZŁ

Półbagietka 
wieloziarnista
Sztuka 120 g (100 g = 1,21)
pszenno-żytnia z dodatkiem 
m.in. siemienia lnianego, 
nasion słonecznika oraz 
sezamu

TYLKO
TERAZ

1,45*

www. .pl28 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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49,00*

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

24,00*

HOME CREATION
Tekstylna 
zasłona 
prysznicowa
Sztuka 
100% poliester;
• z 12 zaczepami 

i pierścieniami 
mocującymi

• z taśmą obciążającą 
na dole

• wymiary: 180 × 200 cm
do wyboru różne wzory

  12.HCN 09435 HOHENSTEIN HTTI  12.HCN 09435 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PR A NIA

30°C

  12.HIN.11819 HOHENSTEIN HTTI  12.HIN.11819 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PR A NIA

60°C

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

36,00*

HOME CREATION
Ręcznik 
kąpielowy
Sztuka 
100% bawełna; 
wymiary: 100 × 150 cm; 
do wyboru różne rodzaje

HOME CREATION
Ręcznik łazienkowy
Opak. 2 szt. 
100% bawełna; wymiary: 50 × 100 cm; 
do wyboru różne rodzaje

HIT

19,99*

  12.HIN.11819 HOHENSTEIN HTTI  12.HIN.11819 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PR A NIA

60°C

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

  12.HIN.11819 HOHENSTEIN HTTI  12.HIN.11819 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PR A NIA

60°C

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

CZYSTA
przyjemność!

2.

3.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

RÓŻNE KOLORY:

RÓŻNE 
KOLORY:
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  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

49,00*

HOME CREATION
Pled 
w stylu morskim
Sztuka 
100% akryl; wymiary: 150 × 200 cm; 
do wyboru różne rodzaje

5,29*

LIVING ART
Dekoracja 
w stylu 
morskim
Opak. 
do wyboru: masa perłowa, 
postarzane płatki drewna, 
perły dekoracyjne, granulat 
szklany dekoracyjny, piasek 
barwiony, bryłki szklane, 
muszle kruszone lub naturalne 
szkło morskie

29,00*

HOME CREATION
Poduszka dekoracyjna 
w stylu morskim
Sztuka 
poszewka: 100% bawełna, wypełnienie: 
100% poliester; wymiary: 45 × 45 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

7,99*
LIVING ART 
Świeca dekoracyjna 
w stylu morskim
Sztuka 
do wyboru: świeca zapachowa w szkle, 
świeca blokowa, świeca z kolorowym woskiem 
lub szklany lampion 

TE

MPERATURA

PR A NIA

30°C
2.

2.

1.

1.

1.

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  

www.cottonmadeinafrica.org
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RÓŻNE KOLORY:

4,99*

Podkładki 
filcowe 
Sztuka 
egzotyczne wzory; 
do wyboru różne 
rodzaje 

35,00*

LIVING ART
Ramka 
collage
Sztuka 
wykonana 
z drewna; 
na 7, 8 lub 10 
zdjęć; do wyboru 
różne rodzaje

29,00*
LIVING ART
Tablica ze spinaczami i sznurkami
Zestaw 
z 20 spinaczami; wymiary: 55 × 75 cm;
do wyboru różne rodzaje

39,00*
HOME CREATION
Rustykalny 
obrus ogrodowy
Sztuka 
100% poliester; z antypoślizgową powierzchnią; 
odporny na promieniowanie UV 
oraz warunki atmosferyczne; do wyboru:
• prostokątny 130 × 160 cm
• okrągły o średnicy 160 cm
• owalny 130 × 180 cm

  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA
PR A NIA

40°C

9,99*

Płyn na mszyce 
Butelka 500 ml
(1 l = 19,98) 
wyprodukowany na bazie 
naturalnych olejów roślinnych; 
ma działanie kontaktowe; 
do stosowania zarówno w domu, 
jak i w ogrodzie do ochrony roślin 
ozdobnych, sadowniczych oraz 
warzyw 

14,99*

Pułapka na osy 
i szerszenie 
Zestaw 
oparta wyłącznie na naturalnych 
składnikach, pozwala monitorować 
aktywność os, szerszeni oraz pospolitych 
gatunków much na zewnątrz budynków, 
w ogrodach, a także w pomieszczeniach 
gospodarczych; w zestawie 200 ml płynu 
wabiącego 
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WAKACYJNY 
szyk

Z ELASTYCZNYM 
TOPEM

29,00*

WALKX
Klapki damskie
Para 
materiał wierzchni: poliuretan;
wkładka korkowa powleczona
bydlęcą skórą zamszową;
lekka podeszwa; do wyboru
różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym rozmiarze

37,00*
UP2FASHION
Kombinezon/
Sukienka damska maxi
Sztuka 
100% wiskoza; z regulowanymi ramiączkami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

1.

1.

1.
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W SWOBODNYM 
stylu

28,00*

POCOPIANO
Szorty chłopięce
Para 
100% bawełna; 
do wyboru dwa modele
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

35,00*

POCOPIANO
Sukienka, 2 szt./Kombinezon 
dziewczęcy, 2 szt., z bawełny BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO; jeden model z falbankami; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 116–164

14,99*

POCOPIANO
T-shirt chłopięcy z bawełny BIO
Sztuka 
100% bawełna BIO; z nadrukiem; 
do wyboru dwa modele
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton 

certifi ed by
CU 812624

O
RGANIC 100

content stan
da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton 

certifi ed by
CU 812624

100% 
bawełna

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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3-pak

800 W

22-pak

RÓŻNE KOLORY:RÓŻNE KOLORY:

16,99*

HOME CREATION
Pojemnik wielowarstwowy
Sztuka 
3- lub 4-częściowy; bezpieczny dla żywności – 
nie zmienia jej smaku; do wyboru różne rodzaje 
i kolory:
• pojemnik 2 × 2 l
• pojemnik 3 × 1 l
• pojemnik 1 × 2 l, 2 × 1 l
• pojemnik 4 × 1 l

44,00*

HOME CREATION
Szklane pojemniki 
do przechowywania żywności
Zestaw 3 szt. 
z zaworem do używania w mikrofalówce; nadają się 
do mycia w zmywarce oraz do pieczenia w piekarniku 
(do 230°C, bez pokrywki); do wyboru różne rodzaje: 
• zestaw 3 kwadratowych: 320 ml, 520 ml, 800 ml
• zestaw 3 prostokątnych: 370 ml, 640 ml, 1050 ml

89,00*

QUIGG
Toster
Sztuka 
obudowa 
ze stali nierdzewnej; 
płynna regulacja stopnia 
zrumienienia; automatyczne 
centrowanie pieczywa; 
ruszt do opiekania bułek; 
wymiary (dł. × szer. × wys.): 
ok. 32,5 × 17,5 × 19 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

33,00*

HOME CREATION
Zestaw piknikowy, 22-częściowy
Zestaw 
w zestawie 22 akcesoria piknikowe do wielokrotnego użytku; 
między innymi: talerze, sztućce, kubki, pojemniki z przykrywką; 
do wyboru różne kolory

CHRUPIĄCE 
śniadanie!

OBUDOWA 
ZE STALI 

NIERDZEWNEJ CENTROWANIE 
PIECZYWA

WYSUWANA TACKA 
NA OKRUCHY

 RUSZT 
DO OPIEKANIA BUŁEK
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245 W 5 sit 
suszących

RÓŻNE KOLORY:

RÓŻNE KOLORY:

Wydajność:

200 l

99,00*

BOTTI 
Suszarka 
do grzybów 
i owoców
Sztuka 
do suszenia grzybów, 
owoców, warzyw czy ziół; 
5 sit do suszenia o średnicy 31 cm; 
regulacja temperatury 
w zakresie 35–70°C 

39,00*

QUIGG
Solniczka/pieprzniczka 
elektryczna
Sztuka 
automatyczne uruchomienie mechanizmu 
mielącego po przechyleniu urządzenia; 
ceramiczny mechanizm mielący; płynna 
regulacja stopnia zmielenia; do wyboru 
różne rodzaje; baterie w zestawie 

29,00*

HOME CREATION
Zestaw 6 desek 
do krojenia
Zestaw 
w zestawie ze stabilnym stojakiem; wymiary 
desek: ok. 25,5 × 15,5 × 0,8 cm; 
do wyboru różne rodzaje:
• 6 desek na stojaku wiszącym
• 6 desek na stojaku stojącym

49,00*
BOTTI
Czajnik elektryczny 
Sztuka
dwustronny wskaźnik poziomu wody; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem; 
obrotowa podstawa 360° 

9,99*

AQUAPHOR
Wkład filtrujący 
Maxfor 
Sztuka 
wydajność: do 200 l przefiltrowanej wody 
lub do 4 tygodni; redukuje twardość 
wody, usuwa chlor, metale ciężkie, 
fenol, pestycydy i inne zanieczyszczenia, 
poprawiając smak i zapach wody; pasuje 
do dzbanków większości producentów 

4,49*

Serwetki mini
Opak. 50 szt. 
25 × 25 cm; 
do wyboru różne kolory

2200 W

1,8 l
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CZAS na kawę!

Timer

900 W

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

na kawę!

Indywidualne 
ustawienie 

intensywności 
kawy

QUIGG
Przelewowy ekspres 
do kawy
Sztuka 
z wyświetlaczem LCD i timerem; 
przełącznik aromatu umożliwia 
indywidualne dopasowanie intensywności 
kawy; automatyczne wyłączanie 
i zabezpieczenie przed kapaniem; 
termiczny dzbanek o pojemności 1,2 l

LAFÉ
Wyciskarka 
wolnoobrotowa 
Sztuka 
duża siła wyciskania i wolne obroty 
pozwalają na dokładne wyciskanie 
soków także z twardych owoców 
i warzyw; jedna prędkość pracy 
i bieg wsteczny; w zestawie pojemnik 
na sok i miąższ oraz szczoteczka 
do czyszczenia; obudowa ze stali 
nierdzewnej

150 WWysokiej 
klasy sito

Mocny 
silnik

249,00*

159,00*
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