
TRADYCJI

QUEENTEX/ENRICO MORI 
Piżama damska/męska
z bawełny BIO 
Sztuka

HIT

22,00*

GARDEN FEELINGS 
Zraszacz ogrodowy 
Sztuka/Komplet

HIT

12,99*

HOFLAND 
Malowane jaja 
wielkanocne, 10 szt. 
Opak. 10 szt. (1 szt. = 0,80)

HIT

7,99*

na 
święta

Radości

OD PONIEDZIAŁKU 15.04 OD ŚRODY 17.04 OD SOBOTY 20.04

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

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 15.04Okazje TYGODNIA

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



Okazje OD ŚRODY 17.04  OD PIĄTKU 19.04

świeże!
ZAWSZE

SALAK
określany jest również jako wężowy 

owoc. W smaku jest lekko kwaskowaty, 
orzechowy i orzeźwiający.  Konsystencją 
i strukturą przypomina jabłko. Podobnie 

jak ono może być suche i mączyste 
 lub kwaśne i chrupiące.

OD ŚRODY 17.04  OD PIĄTKU 19.04 SALAK
określany jest również jako wężowy określany jest również jako wężowy 

owoc. W smaku jest lekko kwaskowaty, 
orzechowy i orzeźwiający.  Konsystencją 
i strukturą przypomina jabłko. Podobnie 

jak ono może być suche i mączyste 
 lub kwaśne i chrupiące. lub kwaśne i chrupiące. lub kwaśne i chrupiące.

świeże!

Rzeżucha
Sztuka 

TYLKO
TERAZ

1,99*

Salak
Opak. 200 g (100 g = 5,00)
kraje pochodzenia: Indonezja/
Tajlandia

Marchew 
młoda
Pęczek 
kraj pochodzenia: Włochy

TYLKO
TERAZ

3,59*

Kalafior
Sztuka 
kraje pochodzenia: 
Francja/Włochy

PROMOCJA!

3,79*

5,49

-31%

Owoc granatu
Sztuka 
kraje pochodzenia: Turcja/
Hiszpania

PROMOCJA!

2,99*

3,99

-25%

Kapusta młoda
Sztuka 
kraj pochodzenia: Włochy

PROMOCJA!

3,99*

5,99

-33%

Ziemniaki
Opak. 2,5 kg (1 kg = 1,80)
kraje pochodzenia: Holandia/
Polska

PROMOCJA!

4,49*

6,49

-31%

Buraki, luz
Cena za kg 
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

1,19*

1,79

-34%

 lub kwaśne i chrupiące. lub kwaśne i chrupiące.

Salak

 lub kwaśne i chrupiące.

TYLKO
TERAZ

9,99*

Cytryny
Opak. 500 g (1 kg = 3,98) 
klasa I;
kraj pochodzenia: Hiszpania

PROMOCJA!

1,99*

2,99

-33%

Do 30.04 w zdrowo obniżonej cenie kupisz także cytryny, ziemniaki, pieczarki, marchew i seler! 
KWIECIEŃ OBRODZIŁ PROMOCJAMI!

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 15.04–20.04
Okazje TYGODNIA



Okazje OD ŚRODY 17.04  OD PIĄTKU 19.04

DROSED 
Kaczka
Cena za kg
świeża, bez podrobów 

9,99*

Filet 
z kaczki 
Cena za kg
świeży

PROMOCJA!

28,00*

32,90

TANIEJ O4,90ZŁ

Kurczak 
zagrodowy
Cena za kg
świeży, bez podrobów

PROMOCJA!

10,00*

11,99

TANIEJ O1,99ZŁ

DROSED 
Noga kaczki
Cena za kg
świeża 

21,90*

KABANOS 
Boczek 
upieczony 
od Kojsa
Cena za kg 
z góralskiej spiżarni 

TYLKO
TERAZ

29,99*

na święta
Przepis

Kapusta młoda
Sztuka 
kraj pochodzenia: Włochy

3www. .pl
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TYLKO
TERAZ

3,99*

pr
op

oz
yc

ja
 p

od
an

ia

Polska 
śliwka 
wędzona
Opak. 300 g 
(1 kg = 13,30)
drylowana 

Schab 
Cena za kg
bez kości, pakowany 
próżniowo

TYLKO
TERAZ

11,99*

TYLKO
TERAZ

19,99*

KANIA
Szynka 
do gotowania
Cena za kg
wieprzowa 98%, surowa, 
wędzona;

ŁUKÓW
Rolady wołowe
Cena za kg
mięso na rolady lub bitki

PROMOCJA!

33,00*

38,90

TANIEJ O5,90ZŁ

RODZINNE PRZYSMAKI
Frankfurterki surowe
Opak. 270 g (1 kg = 19,44)
100 g produktu wyprodukowano ze 116 g 
mięsa wieprzowego

PROMOCJA!

5,25*

6,99

-24%

KABANOS 
Filecik 
góralski
Cena za kg 
drobiowy

TYLKO
TERAZ

28,99*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

 bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

 bez dodatku fosforanów

produ�  
do 

samodzielnego 

ugotowania 

www. .pl4 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Oryginalna szynka 
szwarcwaldzka
Opak. 100 g
wędzona; 100 g produktu wyprodukowano 
ze 130 g mięsa wieprzowego

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PROMOCJA!

3,50*

4,99

-29%

Polskie 
wędliny
Opak. 80 g 
(100 g = 7,49)
do wyboru: 
• polędwica królewska
• kiełbasa bamberska
• szynka gospodarza
wykonane ręcznie

TYLKO
TERAZ

5,99*

Wątrobianka
Cena za kg 
wieprzowa; parzona; 
wędzona; w naturalnej 
osłonce; ręcznie 
wykonywana

TYLKO
TERAZ

16,99*

Wędliny delikatesowe 
Opak. 150 g (100 g = 3,33)
w plastrach; do wyboru: 
• pierś indyka z miodem 
• salami delikatesowe
• szynka pieczona
• szynka z pieprzem 

PROMOCJA!

5,00*

6,49

-22%

TYLKO
TERAZ

27,99*

Szynka 
krucha, osełka
Cena za kg
100 g produktu 
wyprodukowano ze 128 g 
mięsa wieprzowego z szynki 

5www. .pl
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TRADYCYJNE SMAKI
na Wielkanoc!

Kiełbasa 
krucha 
z jagnięciną
Opak. 370 g 
(1 kg = 27,00)

TYLKO
TERAZ

9,99*

Karkówka 
wieprzowa
Opak. 400 g 
(1 kg = 19,13)
plastry; bez kości; 
bez antybiotyków 

PROMOCJA!

7,65*

8,99

TANIEJ O1,34ZŁ

PROMOCJA!

4,75*

5,59

TANIEJ O0,84ZŁ

Tatar 
wołowy
Opak. 200 g 
(100 g = 2,38) 
mięso wołowe 88%

PROMOCJA!

18,55*

21,90

TANIEJ O3,35ZŁ

Kiełbasa 
z szynki 
Cena za kg
wędzona, parzona

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

www. .pl6 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PROMOCJA!

5,25*

6,99

-24%

BIO Żur 
tradycyjny
Opak. 500 ml 
(1 l = 10,50)
na zakwasieGOODVALLEY

Kiełbasa
biała
Opak. 500 g 
(1 kg = 12,98)
surowa

TYLKO
TERAZ

6,49*

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

5,00*

5,75

TANIEJ O0,75ZŁ
DUDA
Kiełbasa biała
Opak. 360 g (1 kg = 13,89)
parzona 

HENRYK KANIA 
Kiełbasa 
biała
Opak. 500 g (1 kg = 17,98)
z szynki 

TYLKO
TERAZ

8,99*

TRADYCYJNE JADŁO 
Kiełbasa 
biała parzona
Cena za kg
ręcznie wykonywana; 
zawartość mięsa 96%, 
sól i zioła; żadnych 
zbędnych dodatków 

TYLKO
TERAZ

26,99*

PROMOCJA!

16,10*

17,90

TANIEJ O1,80ZŁ
SOKOŁÓW
Boczek 
wędzony
Cena za kg
surowy

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Chlebek 
do żurku
Opak. 260 g 
(1 kg = 11,50)
pszenno-żytni

TYLKO
TERAZ

2,99*

7www. .pl
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Zając wielkanocny
Sztuka 60 g 
(100 g = 1,98)
mały; z mlecznej 
czekolady

KABANOS 
Kiełbasa myśliwska
Opak. 280 g (1 kg = 32,11)
z góralskiej spiżarni 

TYLKO
TERAZ

8,99*

HOFLAND
Malowane jaja wielkanocne, 10 szt.
Opak. 10 szt. (1 szt. = 0,80)
ugotowane; z chowu ściółkowego; idealne na stół wielkanocny 

Chleb 
staropolski
Sztuka 400 g (1 kg = 5,00)
pszenno-żytni z chrupiącą 
skórką

PROMOCJA!

2,00*

2,99

-33%

SOBIK 
Masło w kształcie 
baranka
Opak. 100 g
masło ekstra; 83% tłuszczu

TYLKO
TERAZ

4,49*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

NAJLEPSZY ŚWIĄTECZNY 
KOSZYCZEK WIELKANOCNY

Chrzan tarty
Słoik 160 g (100 g = 0,69)
doskonały dodatek do jajek, 
sosów oraz dań mięsnych 
na zimno lub ciepło 

U nas skomponuj� z swój doskonały koszyk

PROMOCJA!

1,10*

1,49

-26%

DAN CAKE 
Babeczka 
do koszyka
Sztuka 40 g (100 g = 2,98)
marmurkowa 

TYLKO
TERAZ

1,19*

HIT

7,99*

1.

3.

1.

2.

4.
5.

4. 5.

2.

1,45*

3.
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TRADYCJI

Produkt dostępny na ekspozytorze

PROVITUS
Chrzan
Słoik 170 g (100 g = 1,35)
z żurawiną

TYLKO
TERAZ

2,29*

OVOVITA
Jaja, 30 szt.
Opak. 30 szt. (1 szt. = 0,30)
świeże jaja; klasa wagowa M

TYLKO
TERAZ

8,99*

KRAKUS
Żurek
Karton 1 l
tradycyjny, na zakwasie, 
niepasteryzowany, bez substancji 
konserwujących

TYLKO
TERAZ

3,99*

DELIKATO
Majonez 
delikatesowy
Słoik 400 ml (1 l = 7,75)
idealny dodatek do jajek, sałatek

PROMOCJA!

3,10*

3,75

TANIEJ O0,65ZŁ

HOFLAND
Jaja ściółkowe, 10 szt.
Opak. 10 szt. (1 szt. = 0,53)
świeże; klasa A; klasa wagowa M/L

PROMOCJA!

5,25*

7,49

-29%

TRADYCYJNIE 
PYSZNA
Wielkanoc!
Sekret udanych świąt tkwi w kulinarnych 
cudach! Skorzystaj z naszej świątecznej 
oferty, dzięki której każde rodzinne 
spotkanie będzie udane! 

bez substancji konserwujących
bez substancji zagęszczających
bez wzmacniaczy smaku
bez glutenu
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TRADYCJI

Chrupiące bułeczki
do przygotowania w domu

TWOJA 
PIEKARNIA 
w domowym 
zaciszu!

GOLDÄHREN
Bułeczki/Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g (1 kg = 6,67)
do samodzielnego wypieku; 
czas przygotowania: 8–10 minut; 
do wyboru:
• bułeczki – 6 sztuki
• bagietki – 4 sztuki 

PROMOCJA!

2,00*

2,49

TANIEJ O0,49ZŁ

Croissant z nadzieniem 
czekoladowo-orzechowym
Sztuka 82 g (100 g = 1,95)
z orzechami włoskimi 

PROMOCJA!

1,60*

1,99

TANIEJ O0,39ZŁ
Ciastko 
z morelami
Sztuka 85 g (100 g = 1,75)
nadzienie morelowe: 35%; 
z posypką cukrową

TYLKO
TERAZ

1,49*

www. .pl10 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NATURALNIE
TRADYCYJNE
święta

OSM MIĘDZYBÓRZ
Serek babuni
Cena za 100 g
serek twarogowy formowany 
w małe klinki; do wyboru: 
naturalny lub ze szczypiorkiem

TYLKO
TERAZ

1,70*

OSM NOWY SĄCZ
Bryndza 
sądecka
Opak. 120 g (100 g = 2,49)
ser miękki; z mleka krowiego 
i owczego; z czystych 
ekologicznie górskich 
pastwisk

TYLKO
TERAZ

2,99*

OSM MIĘDZYBÓRZ
Maślanka
Butelka 0,9 l (1 l = 2,77)
całkowicie pochodząca z produkcji masła

TYLKO
TERAZ

2,49*

WIELUŃ
Mój ulubiony
Opak. 1 kg
twarożek do wypieku serników; 
nie wymaga mielenia 
i dodatku tłuszczu; bez substancji 
konserwujących, zagęszczających 
i stabilizatorów

TYLKO
TERAZ

12,99*

KESEM
Twaróg Klinek z Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej
Cena za 100 g
tłusty; tradycyjna, ręczna produkcja

TYLKO
TERAZ

1,65*

OSM MIĘDZYBÓRZ
Twaróg 
śmietankowy 
Opak. 250 g (100 g = 1,40)
twaróg o smarownej konsystencji; 
zawartość tłuszczu: 15%

TYLKO
TERAZ

3,49*

OSM MIĘDZYBÓRZ
Osełka 
Opak. 250 g (100 g = 3,60)
masło ekstra 82% tłuszczu; 
formowane oraz pakowane ręcznie

TYLKO
TERAZ

8,99*

KUJAWY I POMORZE

Dziedzictwo
Kulinarne

KUJAWY 
I POMORZE
Odkrywaj z nami kulinarne uroki 
regionu kujawsko-pomorskiego,
wspierając lokalnych wytwórców.

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony
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OSM MYSZKÓW
Śmietanka 
kremowa 30%
Opak. 250 ml (100 ml = 1,20)
świeża, bez substancji zagęszczających

TYLKO
TERAZ

2,99*

MILSANI
Twaróg półtłusty
Opak. 200 g (100 g = 0,78)
z polskiego mleka pasteryzowanego; 
zawiera kultury bakterii fermentacji mlekowej 

PROMOCJA!

1,55*

1,99

-22%

WYPASIONE 
święta!

produkt
chłodzony

ŚWIEŻUCH
Serek 
homogenizowany
Opak. 400 g (1 kg = 8,73)
o smaku waniliowym

TYLKO
TERAZ

3,49*

ŁACIATE
Mleko UHT 
3,2%
Karton 1 l 
pasteryzowane

PROMOCJA!

2,20*

TANIEJ O0,39ZŁ

2,59

HOFBURGER
Maasdamer
Opak. 300 g (1 kg = 20,00)
w plastrach 

PROMOCJA!

6,00*

7,49

TANIEJ O1,49ZŁ

bez barwników
bez substancji konserwujących

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony produkt

chłodzony
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TRADYCJI

STOVIT
Żurawina do mięs
Słoik 250 g (100 g = 2,00)
pasteryzowana

TYLKO
TERAZ

4,99*

PROVITUS
Ogórki konserwowe 
kaszubskie
Słoik 640 g (1 kg = 22,63)
masa netto po odsączeniu: 300 g

TYLKO
TERAZ

6,79*

DAWTONA
Marchewka 
z groszkiem 
i kukurydzą
Słoik 510 g (1 kg = 9,06)
masa netto po odsączeniu: 330 g 

TYLKO
TERAZ

2,99*

PROVITUS
Papryka 
kalifornijska
Słoik 600 g (1 kg = 20,70)
masa netto po odsączeniu: 270 g 

TYLKO
TERAZ

5,59*

PORTLAND
Przyprawy
Opak. 70/90/100 g (100 g = 7,13/5,54/4,99)
opakowanie uzupełniające; do wyboru: pieprz biały/
czarny/kolorowy, płatki chili 

TYLKO
TERAZ

4,99*

PORTLAND
Przyprawy ziołowe 
z młynkiem
Opak. 40/50/55 g (100 g = 14,98/11,98/10,89)
mieszanka soli morskiej i przypraw; do wyboru: 
do sałatek (40 g), do drobiu (50 g), do ryb, 
do steków, ogniste chili (55 g) 

TYLKO
TERAZ

5,99*

Pieczarki 
marynowane
Słoik 260 g 
(100 g = 1,54)
całe; masa netto 
po odsączeniu: 156 g 

PROMOCJA!

2,40*

2,99

TANIEJ O0,59ZŁ

Buraczki
Słoik 420 g 
(1 kg = 3,68)
wiórki; masa netto 
po odsączeniu: 380 g

PROMOCJA!

1,40*

1,65

TANIEJ O0,25ZŁ

GUT BIO
BIO Oliwa 
z oliwek
Butelka 750 ml 
(1 l = 21,33)
najwyższej jakości, 
z pierwszego 
tłoczenia; w 100% 
z kontrolowanego 
rolnictwa 
ekologicznego 

PROMOCJA!

16,00*

19,99

TANIEJ O3,99ZŁ
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RYBY Z ALDI

Filety
śledziowe 
à la pesto
Puszka 110 g (100 g = 4,99)
do wyboru: w pikantnym kremie 
pomidorowym lub ziołowym

TYLKO
TERAZ

5,49*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

BALTA MARE
Ryba 
po grecku
Opak. 500 g (1 kg = 10,50)
smażone płaty śledziowe 
w sosie pomidorowym 
z warzywami

PROMOCJA!

5,25*

6,99

-24%

PROMOCJA!

3,85*

4,79

TANIEJ O0,94ZŁ

BALTA MARE
Rolmopsy/
Bismarck 
– płaty śledziowe
Opak. 400 g (100 g = 1,93)
marynowane; w aromatycznej zalewie; 
masa netto po odsączeniu: 200 g

TYLKO
TERAZ

3,69*

Pasztet z łososia
Słoik 160 g (100 g = 2,31)
wysoka zawartość ryby: 60%; do wyboru: 
z suszonymi pomidorami, z koperkiem oraz 
naturalny

produkt
chłodzony

PERLA 
Krewetki w sosie
Opak. 120 g (100 g = 5,41)
do wyboru: w oleju z czosnkiem, 
w sosie salsa, w sosie koperkowym, 
w sosie koktajlowym

TYLKO
TERAZ

6,49*

BALTA MARE
Filety 
śledziowe 
solone
Opak. 800 g (1 kg = 13,00)
o tradycyjnym smaku, 
w delikatnej zalewie 
solankowej; masa netto 
po odsączeniu: 400 g

PROMOCJA!

5,20*

TANIEJ O1,29ZŁ

6,49

produkt
chłodzony

**

**

**

**

bez substancji konserwujących

 bez dodatku glutaminianu 
 monosodowego

 bez substancji konserwujących
 bez glutenu

 bez dodatku glutaminianu 
 monosodowego

 bez glutenu

bez wzmacniaczy smaku
bez dodatku aromatów

produkt
chłodzony

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

BAKAL 
Mieszanka 
przekąsek
Opak. 300 g (1 kg = 39,97)
w opakowaniu: chipsy bananowe, orzeszki 
ziemne prażone w karmelu, słonecznik

TYLKO
TERAZ

11,99*

BAKAL 
Mieszanka 
przekąsek
Opak. 270 g (1 kg = 62,93)
mieszanka orzeszków szlachetnych 
(nerkowca, brazylijskich) 

TYLKO
TERAZ

16,99*

BORGES
Oliwki 
drylowane 
z czosnkiem
Opak. 350 g 
(100 g = 6,66)
masa netto po odsączeniu: 
150 g

TYLKO
TERAZ

9,99*

BORGES
Oliwki 
wykwintne
Opak. 350 g 
(100 g = 6,24)
miks oliwek zielonych 
i czarnych, z warzywami, 
w oliwie z oliwek; masa 
netto po odsączeniu: 160 g

TYLKO
TERAZ

9,99*

produkt
chłodzony

CASA MORANDO
Antipasti
Opak. 150/250 g 
(100 g = 3,20/1,92)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA!

4,80*

5,99

TANIEJ O1,19ZŁ

Ciasto francuskie
Opak. 275 g (1 kg = 8,73)
idealne do domowych wypieków

PROMOCJA!

2,40*

2,99

TANIEJ O0,59ZŁ produkt
chłodzony

FREIHOFER GOURMET
Ryż 
pełnoziarnisty 
Opak. 500 g (1 kg = 12,98)
długoziarnisty, tajski; do wyboru: 
czerwony lub czarny

TYLKO
TERAZ

6,49*

Dostępne na ekspozytorze

bez wzmacniaczy smaku
bez dodatku aromatów
bez barwników

15www. .pl
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TRADYCJI

Masa serowa: 
· masło – 250 g 
· żółtka – 6 szt.
· twaróg sernikowy 
  PRESIDENT – 1 kg
· cukier – 1,5 szklanki 
· śmietana Milsa 18% – 1⁄2 szklanki
· budyń śmietankowy 
  bez cukru – 2 szt.
· proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
· białka – 6 szt.

Ciasto: 
· masło – 125 g

· jaja – 2 szt.
· cukier – 1⁄2 szklanki
· mąka – 1 szklanka

· proszek do pieczenia 
– 1 łyżeczka

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

PRÉSIDENT
Twaróg 
sernikowy
Opak. 1 kg
zmielony; zawartość 
tłuszczu: 4% 

TYLKO
TERAZ

8,99*

produkt
chłodzonySERNIK babuni!

Ciasto: Masło zmiksuj na gładką masę. Dodaj jajka, cukier, a na koniec przesianą mąkę i proszek do pieczenia. 
Blachę posmaruj masłem lub wyłóż papierem do pieczenia i równomiernie pokryj ciastem.
Masa serowa: Masło, żółtka i cukier utrzyj mikserem na gładką masę. Dodaj porcjami twaróg sernikowy i śmietanę. 
Mieszaj, dodaj proszek budyniowy i proszek do pieczenia. Ubij pianę z 6 jaj i delikatnie wymieszaj z masą serową. 
Masa serowa powinna być delikatna i puszysta. 
Tak przygotowaną masę wylej na surowe ciasto i piecz 70 minut w temperaturze 180°C. Smacznego!
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TRADYCYJNIE
zakręcone ceny!

FREIHOFER GOURMET
Mix produktów owocowych
Opak. 250 g (100 g = 2,40)
do wyboru:
• truskawka-żurawina
• wiśnia z sokiem z granatu
• mandarynka-marakuja-bourbon-wanilia

TYLKO
TERAZ

5,99*

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

TYLKO
TERAZ

9,99*

GOSTYŃ 
Masa krówkowa
Puszka 510 g (1 kg = 12,73)
jako dodatek do ciast i deserów

TYLKO
TERAZ

6,49*

HELCOM
Masa makowa
Opak. 850 g (1 kg = 5,88)
z bakaliami; idealnie nadaje 
się do makowców, domowych 
drożdżówek i ciasteczek; 
gotowa do użycia

PROMOCJA!

5,00*

5,99

TANIEJ O0,99ZŁ

TRADER JOE’S
Orzechy włoskie
Opak. 200 g (100 g = 4,53)
kalifornijskie; jakość premium 

PROMOCJA!

9,05*

12,99

-30%

CONFIFRUCHT
Konfitura owocowa
Słoik 250 g (100 g = 1,20)
zawartość owoców: 55%; do wyboru: 
morela, malina, wiśnia, truskawka

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

TRADER JOE’S
Borówka leśna
Słoik 400 g (1 kg = 11,25)
skandynawska borówka 

PROMOCJA!

4,50*

5,99

-24%
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TRADYCJITA CZEKOLADA 
to mus!
Poznaj wykwintne czekolady Moser Roth 
z musem w trzech rodzajach do wyboru. 
Każda tabliczka składa się z 5 ekskluzywnych 
czekoladek w pojedynczych opakowaniach.

STORCK
Merci Petits
Opak. 110 g (100 g = 6,35)
małe czekoladki pakowane 
pojedynczo; do wyboru różne rodzaje

TYLKO
TERAZ

6,99*

ORION
Czekolada Studentská
Opak. 180 g (100 g = 3,88)
do wyboru: 
• mleczna z orzeszkami, żelkami i rodzynkami
• biała z orzeszkami, żelkami i rodzynkami
• gorzka z orzeszkami, żelkami i rodzynkami
• wiśniowa mleczna z orzeszkami, 

żelkami i suszonymi wiśniami

TYLKO
TERAZ

6,99*

MOELLEUX
Suflet czekoladowy
Opak. 2 × 90 g (100 g = 3,88)
z płynnym czekoladowym nadzieniem; do podgrzania 
w kuchence mikrofalowej lub piekarniku

TYLKO
TERAZ

6,99*
produkt

chłodzony

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

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

MOSER ROTH
Czekolada z musem
Opak. 187,5 g (100 g = 4,27)
najwyższej jakości czekolada z musem; tabliczka 
zawiera 5 czekoladek pakowanych pojedynczo; 
do wyboru: 
• czekolada deserowa, kakao 85% z musem czekoladowym 

i nadzieniem wiśniowym z dodatkiem chili
• czekolada deserowa, kakao 85% z musem czekoladowym 

i nadzieniem pomarańczowym
• czekolada biała, kakao 32% z białym musem i nadzieniem 

czekoladowym 

PROMOCJA!

8,00*

9,99

TANIEJ O1,99ZŁ
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DAN CAKE
Rolada biszkoptowa
Opak. 300 g (1 kg = 15,97)
klasyczna rolada biszkoptowa o smaku 
kakaowym lub truskawkowym

TYLKO
TERAZ

4,79*

IL GUSTO DELL’ITALIA
Deser lodowy
Opak. 2 × 150 ml (1 l = 20,00)
oryginalne włoskie lody podane w eleganckim pucharku; do wyboru: Tiramisu, 
Amarena (wiśnia), Fragola (truskawka), Nicciola (orzech laskowy), Cioccolato, Limone

PROMOCJA!

6,00*

7,99

-24%

STORCK 
Merci
Opak. 400 g (1 kg = 59,98)
kolekcja wykwintnych czekoladek 

TYLKO
TERAZ

23,99*

GOPLANA
Ciastka Jeżyki
Opak. 140 g (100 g = 2,49)
ciastka z karmelem, orzechami laskowymi 
i chrupkami ryżowymi oblane czekoladą; 
do wyboru: z wiórkami kokosowymi 
w mlecznej czekoladzie lub wiśniowe 
w deserowej czekoladzie

TYLKO
TERAZ

3,49*

MAURINUS
Kocie 
języczki
Opak. 100 g
z mlecznej lub z białej 
czekolady

TYLKO
TERAZ

3,95*

KINDER 
Jajko 
niespodzianka
Opak. 20 g (100 g = 16,45)
z mlecznej czekolady 

TYLKO
TERAZ

3,29*

Dostępne na ekspozytorze

produkt
głęboko 

mrożony
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TYLKO
TERAZ

14,99*

Mazurek 
premium 
Opak. 450 g (1 kg = 33,31)
do wyboru: mazurek polski 
lub kajmakowy klasyczny; 
w praktycznym pudełeczku

Tradycyjna 
babka 
drożdżowa 
Opak. 320 g 
(1 kg = 24,97)
oblana polewą 
czekoladową; 
z dodatkiem rodzynek 
i skórki pomarańczowej

TYLKO
TERAZ

7,99*

TYLKO
TERAZ

8,99*

Makowiec premium
Opak. 450 g (1 kg = 19,98)
z ciasta drożdżowego; w polewie z belgijskiej 
czekolady; zawartość masy makowej: ponad 
50%; ręcznie dekorowany i zwijany; obficie 
posypany bakaliami

TYLKO
TERAZ

7,99*

DAKRI
Makowiec 
Opak. 400 g (1 kg = 19,98)
ręcznie dekorowany i zwijany; posypany 
orzeszkami arachidowymi i makiem; 
z ciasta drożdżowego

TYLKO
TERAZ

6,49*

Mazurek 
wielkanocny
Opak. 300 g 
(1 kg = 21,63)
z trzema różnymi 
polewami do wyboru
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Idealny 
do słodzenia kawy, 

herbaty, drinków, 
egzotycznych koktajli; 

świetnie nadaje się 
do pieczenia 

ciast. 

JACOBS 
Krönung
Opak. 500 g (1 kg = 31,98)
kawa mielona

TYLKO
TERAZ

15,99*

MARKUS
Exclusiv
Opak. 250 g (100 g = 2,52)
kawa palona, mielona; 100% ziaren 
kawy arabika; aromatyczna kompozycja 
wyselekcjonowanych ziaren

PROMOCJA!

6,30*

6,99

TANIEJ O0,69ZŁ

MORENO
Caffè Espresso
Opak. 1 kg
kawa palona, ziarnista; 100% ziaren 
kawy arabika poddanych powolnemu 
procesowi palenia na sposób włoski 

PROMOCJA!

22,00*

31,99

-31%

FAIR
FAIRTRADE BIO
Herbata czarna
Opak. 25 × 1,75 g (1 szt. = 0,16)
do wyboru: Earl Grey 
lub Darjeeling 

PROMOCJA!

4,00*

4,99

TANIEJ O0,99ZŁ

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

PROMOCJA!

6,00*

7,49

TANIEJ O1,49ZŁ

DIAMANT
Cukier trzcinowy
Opak. 500 g (1 kg = 6,50)
idealny do słodzenia kawy, herbaty, drinków, egzotycznych 
koktajli; świetnie nadaje się do pieczenia ciast

PROMOCJA!

3,25*

4,65

-30%
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TRADYCJI

Idealny 
do słodzenia kawy, 

herbaty, drinków, 
egzotycznych koktajli; 

świetnie nadaje się 
do pieczenia 

ciast. 

JACOBS 
Krönung
Opak. 500 g (1 kg = 31,98)
kawa mielona

TYLKO
TERAZ

15,99*

MARKUS
Exclusiv
Opak. 250 g (100 g = 2,52)
kawa palona, mielona; 100% ziaren 
kawy arabika; aromatyczna kompozycja 
wyselekcjonowanych ziaren

PROMOCJA!

6,30*

6,99

TANIEJ O0,69ZŁ

MORENO
Caffè Espresso
Opak. 1 kg
kawa palona, ziarnista; 100% ziaren 
kawy arabika poddanych powolnemu 
procesowi palenia na sposób włoski 

PROMOCJA!

22,00*

31,99

-31%

FAIR
FAIRTRADE BIO
Herbata czarna
Opak. 25 × 1,75 g (1 szt. = 0,16)
do wyboru: Earl Grey 
lub Darjeeling 

PROMOCJA!

4,00*

4,99

TANIEJ O0,99ZŁ

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

PROMOCJA!

6,00*

7,49

TANIEJ O1,49ZŁ

DIAMANT
Cukier trzcinowy
Opak. 500 g (1 kg = 6,50)
idealny do słodzenia kawy, herbaty, drinków, egzotycznych 
koktajli; świetnie nadaje się do pieczenia ciast

PROMOCJA!

3,25*

4,65

-30%
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FREIHOFER GOURMET 
Sok wieloowocowo- 
-marchwiowy
Butelka 0,75 l (1 l = 7,99)
tłoczony z owoców i warzyw 

TYLKO
TERAZ

5,99*

Coca-Cola Zero 
Peach
Butelka 1 l
mieszanka tradycyjnej 
Coca-Coli z brzoskwiniową 
mrożoną herbatą 

TYLKO
TERAZ

2,99*

PURE FRUIT
Sok 
pomarańczowy 
100% 
Butelka 1 l
bezpośrednio wyciskany, 
z miąższem 

Dzięki niej na świątecznym stole nie zabraknie 
ulubionych napojów całej rodziny.

TYMBARK
Napój 
jabłko-mięta
Butelka 2 l (1 l = 1,48)
niegazowany 

produkt
chłodzony

ORZEŹWIAJĄCA OFERTA
na święta!

SOK ZAWIERA: 
POMARAŃCZE, JABŁKA, 
GRUSZKI, WINOGRONA, 

MANGO, BANANY, GUAWĘ, 
MARAKUJĘ, ACEROLĘ 

I CYTRYNKI

SOK ZAWIERA: SOK ZAWIERA: 
POMARAŃCZE, JABŁKA, POMARAŃCZE, JABŁKA, 

NFC – nie 

z koncentratu

PROMOCJA!

4,00*

TANIEJ O0,95ZŁ

4,95

PROMOCJA!

2,95*

TANIEJ O0,44ZŁ

3,39
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TRADYCJI

PURE FRUIT
Sok wieloowocowy 100%
Karton 1 l
nie z koncentratu, NFC; do wyboru: egzotyczny 
(ananas, pomarańcza, mango), tropikalny (ananas, 
pomarańcza, marakuja, mango, banan), 4 owoce 
(jabłko, czarna porzeczka, malina, winogrono) 

PROMOCJA!

4,50*

5,99

-24%

CISOWIANKA 
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,80)
niegazowana

PROMOCJA!

1,20*

1,59

-24%

CISOWIANKA
Woda 
mineralna
Butelka 0,7 l (1 l = 3,84)
niegazowana

TYLKO
TERAZ

2,69*

HORTEX
Sok
Złote jabłka
Karton 1 l
z delikatnym miąższem; 
wzbogacony witaminą C

TYLKO
TERAZ

2,99*

HORTEX
Sok 
Jabłko gruszka
Karton 1 l
z delikatnym miąższem, 
wzbogacony witaminą C 

TYLKO
TERAZ

3,39*

HORTEX
Sok 
Słoneczne 
pomarańcze
Karton 1 l
z cząsteczkami miąższu 

TYLKO
TERAZ

3,99*

23www. .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 15.04–20.04
F� t� al TRADYCJI



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

PIWNA          PÓŁKA
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Piwo 
Grimbergen 
Ambrée

Butelka 0,33 l 
(1 l = 16,64)
belgijskie piwo górnej 
fermentacji; o mocnym 
korzenno-karmelowym 
smaku
alk. 6,5% obj. 

Piwo 
Grimbergen 
Blonde

Butelka 0,33 l 
(1 l = 16,64)
belgijskie piwo górnej 
fermentacji; o aromacie 
dojrzałych owoców 
i goździków; złoty kolor 
alk. 6,7% obj.

Piwo 
Grimbergen 
Blanche

Butelka 0,33 l 
(1 l = 16,64)
jasne, belgijskie piwo 
pszeniczne; z aromatem 
cytrusów, goździków 
i kolendry oraz nutką 
wanilii
alk. 6% obj. 

TYLKO
TERAZ

5,49*

TYLKO
TERAZ

5,49*

TYLKO
TERAZ

5,49*

BUDWEISER 
Zestaw piw

Zestaw 6 × 0,5 l 
(1 l = 5,66)
zawiera trzy 
rodzaje piwa 
w butelkach 0,5 l: 
2 × orginal, 2 × dark, 
2 × strong; kraj 
pochodzenia: Czechy; 
alk.: od 4,7% obj. 
do alk. 7,5% obj., 
w zależności od 
rodzaju

FISCHER
Piwo

Butelka 0,65 l 
(1 l = 13,83)
francuskie, 
typu lager
alk. 6% obj. 

Piwo 
Faxe

Puszka 1 l
klasyczne jasne piwo 
o charakterystycznym, 
łagodnym smaku; 
kombinacja najlepszej 
jakości słodu, chmielu 
i naturalnej źródlanej 
wody, a jednocześnie 
przyjemnie łagodnego 
smaku; kraj 
pochodzenia: Dania
alk. 5% obj. 

TYLKO
TERAZ

8,99*

TYLKO
TERAZ

16,99*

TYLKO
TERAZ

8,99*

4,80*

TANIEJ O1,19ZŁ

5,99

PAULANER
Piwo 
pszeniczne 

Butelka 0,5 l (1 l = 9,60)
naturalnie mętne, z dodatkiem 
specjalnego szczepu drożdży 
oraz słodu pszenicznego, 
charakteryzujące się jasną 
barwą oraz korzennym 
zapachem z nutą goździków, 
miodu i bananów
alk. 5,5% obj.

www. .pl24 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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STREFA PUPILA

ADRIAN
Rajstopy damskie, 
20 DEN
Para
85% poliamid, 
15% elastan (Lycra®); 
z klinem
Rozmiary: M, L, XL

3,99*

BIOCURA
Lakier do włosów
Opak. 400 ml (1 l = 13,75)
znakomicie utrwala fryzury, nadając 
włosom naturalny połysk; formuła 
pielęgnacyjna z prowitaminą B5 
zwiększa objętość włosów, dodaje 
im witalności i chroni podczas każdej 
pogody; nie skleja włosów 
i daje się łatwo wyczesać 

PROMOCJA!

5,50*

7,49

-26%

ALDI
Torba 
na zakupy
Sztuka
wielokrotnego użytku, z 4 uchwytami 

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

SKŁADANY W OPAKOWANIU, 
ABY ZAJMOWAŁ MAŁO 

MIEJSCA W KUCHNI

MNIEJSZE OPAKOWANIE = 
OCHRONA ŚRODOWISKA

NOWOŚĆ!

2,49*

FOLIA
Rękaw do pieczenia, 3 m 
Opak. 3 m
umożliwia pieczenie bez użycia tłuszczu, jednocześnie 
potrawy są soczyste i nie przypalają się; pozwala 
zachować intensywny aromat potraw oraz 
mikroelementy i witaminy; z klipsami do zamykania

SOLO 
Papier toaletowy 4-warstwowy
Opak. 10 szt. (1 szt. = 1,20) 
z najwyższej jakości czystej celulozy, 
bielonej bez użycia chloru; z nowoczesnym, 
dwustronnym wzorem

PROMOCJA!

12,00*

TANIEJ O2,99ZŁ

14,99

PEDIGREE
Rodeo
Opak. 122 g (100 g = 2,13)
smakowite sprężynki do żucia; 
z wołowiną; jako karma uzupełniająca 

PROMOCJA!

2,60*

TANIEJ O0,39ZŁ

2,99

25www. .pl
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Gulasz 
cielęcy, 
tacka
Opak. 400 g 
(1 kg = 44,96)

TYLKO
TERAZ

17,99*

MAESTRO
Kiełbasa 
jałowcowa
Opak. 160 g (100 g = 3,43)
w małym opakowaniu; idealnym 
do wielkanocnego koszyczka 

TYLKO
TERAZ

5,49*

Cielęcina 
na rosół
Cena za kg

TYLKO
TERAZ

24,99*

Udziec 
wołowy
Cena za kg 
  

TYLKO
TERAZ

29,99*

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

www. .pl26 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Udziec 
z cielęciny
Cena za kg

TYLKO
TERAZ

49,99*

Pierogi 
z gęsiną i żurawiną
Opak. 350 g (1 kg = 19,11)
z dodatkiem kaszy jęczmiennej; 
zawartość żurawiny: 3% 

TYLKO
TERAZ

6,69*

TYLKO
TERAZ

21,99*

Królik 
świeży
Cena za kg
z podrobami

GOODVALLEY
Kiełbaski 
białe
Opak. 500 g 
(1 kg = 16,98)
surowe, wieprzowe

TYLKO
TERAZ

8,49*

Przepiórka
Opak. 320 g 
(1 kg = 40,59)
bez podrobów; klasa A 

TYLKO
TERAZ

12,99*

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony
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39,00*

LIVING ART
Budka lęgowa 
dla ptaków
Sztuka
wysokość w zależności od modelu: 
19,5 cm, 26,5 cm lub 28 cm; 
zdejmowany dach; 
z pętlą do zawieszenia; 
otwór wlotowy o średnicy ok. 3,5 cm

29,00*

GARDEN FEELINGS
Poidełko dla ptaków
Sztuka
jako dekoracja na balkon, taras czy 
do ogrodu; z ceramiki szkliwionej; 
do wyboru różne rodzaje

12,99*

LIVING ART
Wiatraczek 
ogrodowy
Sztuka
ozdoba ogrodu, tarasu, balkonu; 
wysokość drążka: 112 cm; łatwy 
montaż; do wyboru różne rodzaje

LIVING ART
Album 
na zdjęcia 
100/150 zdjęć
Sztuka
do wyboru różne rodzaje:
• na 100 zdjęć w formacie 10 × 15 cm
• na 150 zdjęć w formacie 9 × 13 cm

14,99*

WIOSENNY
ogród
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79,00*

LIGHTZONE
Solarna
lampa ścienna
Sztuka
ze światłem orientacyjnym; 
uniwersalna; barwa światła: chłodna 
biel; zasięg czujnika: ok. 5 m; do użytku 
zewnętrznego 

69,00*

LIGHTZONE
Solarna 
lampa LED
Sztuka
automatyczne włączanie 
po zmierzchu; czas świecenia: 
ok. 6 godzin przy optymalnym 
naładowaniu; zasięg czujnika 
ruchu: 5 m

69,00*

RAVCORE
Myszka dla graczy 
Ravcore Typhoon
Sztuka
z sensorem AVAGO 3050 
z rozdzielczością 4000 DPI; 
7 programowalnych przycisków i profile 
makro; zestaw 4 ciężarków do regulacji 
wagi; częstotliwość próbkowania 
125–1000 Hz i przyspieszenie 20 G; 
podświetlanie LED; długość kabla: 1,8 m 

99,00*

RAVCORE
Klawiatura dla graczy 
Ravcore Hybrid
Sztuka
hybrydowa z 12 mechanicznymi przełącznikami QWER, ASDF i strzałek; podświetlenie RGB; 
12 programowanych klawiszy funkcyjnych z możliwością przypisywania makr; solidna obudowa 
z metalową ramą; technologia Anti-Ghosting; długość kabla: 1,8 m 

RAVCORE
Słuchawki 
dla graczy 
Ravcore Hellion
Para
z systemem dźwięku przestrzennego 
7.1 Virtual Surround; funkcja wibracji; 
wielofunkcyjny kontroler; interfejs 
USB; podświetlanie LED; długość 
kabla: 2,2 m 

129,00*

EKOLOGICZNE
źródło światła

ŁATWA 
W MONTAŻU

CZAS
ŁADOWANIA:

OK. 68 H

ZE ŚWIATŁEM 
ORIENTACYJNYM

I CZUJNIKIEM 
RUCHU

Z CZUJNIKIEM 
RUCHU

DO UŻYTKU 
ZEWNĘTRZNEGO

PRZEJDŹ
na wyższy poziom!

hybrydowa z 12 mechanicznymi przełącznikami QWER, ASDF i strzałek; podświetlenie RGB; 

PROGRAMOWALNE 
KLAWISZE; 

DOŚWIETLANIE
LED

DŹWIĘK 7.1
VIRTUAL

SURROUND 
INTERFEJS USB; 
PODŚWIETLANIE 

LED 

ROZDZIELCZOŚĆ: 
4000 DPI; 

PODŚWIETLENIE 
LED 

hybrydowa z 12 mechanicznymi przełącznikami QWER, ASDF i strzałek; podświetlenie RGB; 

12 
MECHANICZNYCH

KLAWISZY 
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79,00*

ROYAL LIFE
Torba podróżna na kółkach
Sztuka
100% poliester; z teleskopowym uchwytem o długości 107 cm; 
wymiary: ok. 74 × 34 × 34 cm; do wyboru różne rodzaje

22,00*

ROYAL LIFE
Kosmetyczka 
podróżna
Sztuka
100% poliester; damska i męska; z praktycznymi 
przegródkami; do wyboru różne rodzaje

5,49*

MASTER
Ręcznik kuchenny 
z mikrofibry
Sztuka
doskonale wchłania wodę, usuwa zacieki, kurz i zabrudzenia; 
czyści bez użycia detergentów; do wyboru różne kolory

35,00*

Plecak 
trekkingowy 
dziecięcy
Sztuka
100% poliester; odporny 
na przecieranie; wymiary: 
23,5 × 33 × 15 cm; kolor zielony 

25,00*

HOME CREATION
Poduszka relaksacyjna
Sztuka
poszewka: 100% poliester, wypełnienie: 
100% poliuretan; wymiary: 30 × 30 cm; 
do wyboru różne rodzaje

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

GARDEN FEELINGS
Stół cateringowy 
składany w walizkę
Sztuka
odporny blat z tworzywa sztucznego; 
stabilna metalowa rama; mechanizm 
składany z blokadami bezpieczeństwa; 
z uchwytem do przenoszenia; wymiary: 
ok. 244 × 75 × 74 cm

249,00*

RÓŻNE KOLORY

SUPEROFERTY
bliżej, niż myślisz!

WYGODNE 
SKŁADANIE PORĘCZNA 

WALIZKA

www. .pl30 *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.

17.04
Hity OD ŚRODY



79,00*

ROYAL LIFE
Torba podróżna na kółkach
Sztuka
100% poliester; z teleskopowym uchwytem o długości 107 cm; 
wymiary: ok. 74 × 34 × 34 cm; do wyboru różne rodzaje

22,00*

ROYAL LIFE
Kosmetyczka 
podróżna
Sztuka
100% poliester; damska i męska; z praktycznymi 
przegródkami; do wyboru różne rodzaje

5,49*

MASTER
Ręcznik kuchenny 
z mikrofibry
Sztuka
doskonale wchłania wodę, usuwa zacieki, kurz i zabrudzenia; 
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składany w walizkę
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odporny blat z tworzywa sztucznego; 
stabilna metalowa rama; mechanizm 
składany z blokadami bezpieczeństwa; 
z uchwytem do przenoszenia; wymiary: 
ok. 244 × 75 × 74 cm

249,00*
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SUPEROFERTY
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ANTYPOŚLIZGOWA 
POWIERZCHNIA 

Z MIĘKKIEGO TPE

SPRĘŻYNA 
AMORTYZUJĄCA 

DRGANIA

DUŻE KÓŁKA  200 MM

17
2–

20
9 

cm

MAKSYMALNA 
WAGA: 
100 KG 

ACTIVE TOUCH
Kosz 
do koszykówki 
ze stojakiem
Zestaw
regulacja wysokości w zakresie: 
172–209 cm; łatwe przemieszczanie 
dzięki dwóm kółkom; duża stabilność 
dzięki wypełnianej podstawie; prosty 
montaż

199,00*

ACTIVE TOUCH
Rolki dziecięce/
młodzieżowe
Para
łatwa regulacja rozmiaru;
wyściółka wewnętrzna 
wykonana z materiału 
Coolmax, który zapewnia 
stopom suchość i uczucie 
chłodu; kółka i hamulce 
z poliuretanu; możliwość 
dopasowania indywidualnej 
szerokości buta; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 29/32, 
33/36, 37/40

109,00*

ACTIVE TOUCH
Hulajnoga 
aluminiowa 
amortyzowana
Sztuka
z lekką aluminiową ramą; 
antypoślizgowa powierzchnia 
podestu; z tylnym hamulcem 
i stopką; z regulowaną wysokością 
kierownicy; składana

149,00*

ZABAWA 
na świeżym powi� rzu MAKSYMALNE 

OBCIĄŻENIE:
60 KG LUB 100 KG
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  ZH020 134056 TESTEX  ZH020 134056 TESTEX  

  D04-0452 HOHENSTEIN HTTI  D04-0452 HOHENSTEIN HTTI  

  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  

  D04-0452 HOHENSTEIN HTTI  D04-0452 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Bawe
lna

19,99* T-shirt dziewczęcy 
dwustronny
Sztuka 
100% bawełna; z bohaterami bajek: 
Psi patrol lub Świnka Peppa; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 86/92–122/128
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

19,99* T-shirt chłopięcy 
dwustronny
Sztuka 
100% bawełna; z bohaterami z bajek: 
Psi patrol lub Strażak Sam; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 86/92–122/128
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

7,99* Skarpety 
dziecięce, 
2 pary
Opak. 2 pary 
mieszanka bawełny, poliamidu i elastanu 
(Lycra®); z bohaterami z bajek: Psi Patrol, 
Mia i Ja, Supergirl, Superman, Batman, 
Ulica Sezamkowa; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

12,99*

QUEENTEX
Majtki damskie 
z bawełną BIO
Para 
100% bawełna BIO lub 92% bawełna 
BIO, 8% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

Bawe
lna

MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA Z OBU STRON

MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA Z OBU STRON

 2PAK

QUEENTEX
Koszula nocna/
Piżama damska 
z bawełny BIO
Sztuka/Komplet 
100% bawełna BIO; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

HIT

22,00*

W męskim styluPraktyczne i BIO
O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton

CU 812624

QUEENTEX
Koszulka na ramiączkach 
z bawełną BIO
Sztuka 
100% bawełna BIO lub 92% bawełna BIO, 
8% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

19,99*
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  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI    98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Bawe
lna

Bawe
lna

19,99*

STRAIGHT UP
T-shirt męski
Sztuka 
80% bawełna, 20% poliester lub 75% bawełna, 
25% wiskoza lub 98% bawełna, 2% wiskoza; 
taliowany krój; do wyboru różne kolory
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

49,00*

STRAIGHT UP
Bluza męska
Sztuka 
60% bawełna, 40% poliester 
lub 52% bawełna, 48% poliester (szara); 
zapinana na zamek; do wyboru z kapturem 
lub bez; szara lub niebieska
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

13,99*

ENRICO MORI
Podkoszulek/ 
Bokserki 
z bawełną BIO
Sztuka/Para 
96% bawełna BIO, 
4% elastan (Lycra®)
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

MOŻNA PRAĆ 
W 60°C

ENRICO MORI
Piżama męska
na lato z bawełny BIO
Komplet 
koszulka: 95% bawełna BIO, 5% wiskoza, szorty: 100% bawełna 
BIO; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

HIT

22,00*

12,99*

PIERRE CARDIN 
Stopki męskie, 3-pak
Opak. 3 pary 
60% bawełna, 30% poliester, 5% elastan, 
5% poliamid; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 35/38–43/46

W męskim stylu

WYGODNY 
sen!

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

CU 812624
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Śledź 
bałtycki
Cena za 100 g
tuszka 

TYLKO
TERAZ

1,49*

ABRAMCZYK
Sandacz
Cena za 100 g 
filet ze skórą 

TYLKO
TERAZ

4,99*

Łosoś wędzony
Opak. 250 g (100 g = 6,36)
w formie steka; wędzony na zimno 

TYLKO
TERAZ

15,89*

SAŁATKA 
Z WĘDZONYM 
ŁOSOSIEM 
I AWOKADO

SKŁADNIKI
· łosoś wędzony – 250 g
· makaron kokardki – 200 g
· awokado – 2 szt.
· zielony groszek – 200 g
· świeży szpinak – 1⁄2 opakowania
· limonka – 1 szt.
· cytryny – 2 szt.
· sezam czarny i biały – 3 łyżki
· nasiona słonecznika – 3 łyżki
· oliwa z oliwek
· sól
· pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Na patelni na małym ogniu upraż 
czarne i białe nasiona sezamu 
oraz nasiona słonecznika.
Ugotuj kokardki makaronowe 
w lekko osolonej wodzie.
W dużej misce połącz plasterki 
awokado, zielony groszek, 
liście szpinaku, oliwę z oliwek, 
sok z cytryny, sól i pieprz.
Umieść sałatkę w dużej misce, 
dodaj wędzone plastry łososia 
i przestudzony makaron, 
udekoruj plasterkami limonki. 
Podawaj z ćwiartkami cytryny 
i ciesz się smakiem!

NR. 17

tygodnia
PRZEPIS

RYBY Z ALDI

Doskonałe ryby kupisz teraz 
w okazyjnej cenie!

ŚLEDŹ
promocje!

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

Łosoś świeży
Cena za 100 g
filet ze skórą

PROMOCJA!

5,20*

5,99

TANIEJ O0,79ZŁ
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9,99*

GARDEN FEELINGS
Kwiaty 
wielkanocne 
w ceramicznej 
doniczce
Sztuka
średnica doniczki: 
9 cm; wysokość: ok. 
12–20 cm; w ozdobnej 
doniczce ceramicznej; 
do wyboru różne rodzaje

8,99* Kwiaty żółte
Sztuka
średnica doniczki: 12 cm; 
wysokość: ok. 25–34 cm; do wyboru 
kalanchoe lub gerbera w kolorze żółtym

5,99*

GARDEN FEELINGS
Kwitnący 
dywan/
nasiona 
na taśmie
Opak.
mieszanka nasion kwiatów 
letnich; idealna na rabatkę 
i balkon; wymiary taśmy: 
ok. 40 × 60 cm lub ok. 
14 × 180 cm; do wyboru 6 
różnych mieszanek

6,49*

GARDEN FEELINGS 
Rośliny/krzewy 
pnące
Opak.
do wyboru: krzew motyli, 
żylistek wysmukły, 
winobluszcz, dziurawiec 
zwyczajny, śnieguliczka, 
świdośliwa rozłogowa, 
wiciokrzew, ketemia syryjska, 
porzeczka krwista, powojnik, 
bluszcz

35www. .pl
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Piękny
OGRÓD



SŁONECZNA
oferta Kolastyny

Wszystkie produkty dostępne na ekspozytorze

TYLKO
TERAZ

10,39*

KOLASTYNA
Balsam 
brązujący
Opak. 250 ml 
(100 ml = 4,16)
nadaje skórze delikatny 
odcień opalenizny

TYLKO
TERAZ

13,49*

KOLASTYNA
Turboprzyspieszacz 
do opalania
Butelka 150 ml (100 ml = 8,99)
zawiera specjalnie wyselekcjonowane składniki

TYLKO
TERAZ

13,49*

KOLASTYNA
Emulsja 
do opalania SPF 30
Opak. 125/200 ml (100 ml = 10,79/6,75)
zawiera zaawansowane składniki aktywne 
oraz kombinację ochronnych filtrów UVA/
UVB; do wyboru: dla dzieci lub Family 

TYLKO
TERAZ

8,99*

KOLASTYNA
Balsam po opalaniu 
hipoalergiczny
Opak. 200 ml (100 ml = 4,50)
głęboko nawilża i łagodzi skórę 
po opalaniu

TYLKO
TERAZ

13,99*

KOLASTYNA
Olejek do opalania 
SPF 15
Butelka 150 ml (100 ml = 9,33)
bogaty w karoten olej ze złocistej 
palmy przyspiesza proces powstawania 
opalenizny; wodoodporny

KOLASTYNA
Krem dla dzieci 
SPF 50
Opak. 75 ml (100 ml = 18,65)
chroni delikatną skórę dziecka 
i nawilża ją podczas ekspozycji 
słonecznej; z hipoalergiczną formułą

TYLKO
TERAZ

13,99*

KOLASTYNA
Emulsja 
do opalania SPF 20
Opak. 200 ml (100 ml = 6,25)
gwarantuje skuteczną ochronę 
przed szkodliwym promieniowaniem 
słonecznym; wodoodporna

TYLKO
TERAZ

12,49*
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13,99*

CYCLEMASTER
Dętka rowerowa
Sztuka
odporna na przebicia; zawór Dunlop 
lub zawór samochodowy; do wyboru 
dętki na średnice kół: 26’’–29’’

49,00*

CYCLEMASTER
Sakwa rowerowa
Sztuka
bezpieczny i szybki montaż do roweru; z chowaną osłoną 
przeciwdeszczową; z elementami odblaskowymi dla 
większego bezpieczeństwa; do wyboru różne rodzaje

24,99*

CYCLEMASTER
Torba 
rowerowa 
z miejscem 
na telefon
Sztuka
mocowanie na górnej ramie 
i kierownicy; z wyjściem 
na słuchawki; z hakiem 
na mocowanie zamka; 
wymiary: ok. 19,5 × 10 × 9 cm

39,00*

Siodełko rowerowe
Sztuka
do wyboru:
• siodełko żelowe City z systemem amortyzacji
• siodełko żelowe Trekking z systemem amortyzacji
• siodełko MTB wyściełane gąbką
• z zagłębieniem środkowym i otwartym kanałem 

środkowym; z jarzmem do montażu siodełka 
w zestawie

  16.0.98779 HOHENSTEIN HTTI  16.0.98779 HOHENSTEIN HTTI  

Blokada rowerowa
Sztuka
o długości 85 cm i średnicy 18 mm; 
do wyboru blokada zamykana na kluczyk lub 
na zamek szyfrowy 

19,99*

Rowerowy niezbędnik!

37www. .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.

20.04
Hity OD SOBOTY



MARKA
Nazwa
Sztuka 
opis
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

NOWOŚĆ!

4399,00*

Aluminiowy elektryczny 
rower trekkingowy 28”
Sztuka
komputer sterujący z wyświetlaczem LCD; czas ładowania: około 6 h; 
wysokość ramy: rower męski 52 cm, rower damski 50 cm;
rower wstępnie zmontowany

Z MOCNYM 250 
WATOWYM SILNIKIEM 

ELEKTRYCZNYM 
W TYLNYM KOLE

ZAPEWNIAJĄCYM 
WSPOMAGANIE 

PEDAŁOWANIA DO 
PRĘDKOŚCI 25 KM/H

KOŁA 28’’

PRZERZUTKA

SHIMANO 
ALTUS

MAKSYMALNY 
ZASIĘG: 

DO 120 KM

HAMULCE 
TARCZOWE 

HYDRAULICZNE

CYCLEMASTER 
Kask rowerowy 
dla dorosłych
Sztuka
sportowy, typu in-mold; zdejmowane tylne światło 
z 6 mocnymi diodami LED i 3 trybami świecenia; 
zdejmowana przyłbica; idealnie dopasowany; 
system regulacji rozmiaru; 
11-kanałowy system wentylacji; zintegrowana siatka 
chroniąca przed owadami; reflektor zabezpieczający
Rozmiary: S/M 54–59 cm, L/XL 59–64 cm

55,00*

GWARANCJA 
PRODUCENTA: 

2 LATA NA BATERIĘ, 
3 LATA NA MAŁE CZĘŚCI 
(Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI 
ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ), 

10 LAT NA RAMĘ

BATERIA 
LITOWOJONOWA 

36 V
Z OGNIWAMI 
PANASONIC 

O POJEMNOŚCI 
461 WH
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DOPUSZCZALNA 
MASA CAŁKOWITA

DO 150 KG
ŚWIATŁA LED 

ZASILANE 
Z AKUMULATORÓW

KOMPUTER 
Z WYŚWIETLACZEM

LCD

Rower dostępny w wariancie damskim i męskim 

ELEKTRYZUJĄCA oferta!

39www. .pl
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MOC: 
1000 W

OBUDOWA 
POMPY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

OBRACANY 
180°

DŁUGOŚĆ
WĘŻA: 
20 M

KOMPLET 
KOŃCÓWEK 

DO PODŁĄCZENIA 45,00*

GARDEN FEELINGS
Wąż ogrodowy 
ze złączkami
Zestaw
długość: 20 m; odporny na algi, działanie 
promieni UV, wysokie/niskie temperatury; 
ciśnienie rozrywające: 27 barów; złączki 
w zestawie

99,00*

GARDEN FEELINGS
Pompa fontannowa GFTP 62
Sztuka
moc: 50 W; obudowa pompy ze stali nierdzewnej; maksymalna 
wydajność tłoczenia: 1750 l/h; maksymalna wysokość tłoczenia: 
ok. 2 m; maksymalna głębokość zanurzenia: do 3 m; 
kabel zasilający z wtyczką z zabezpieczeniem ochronnym, 
długość kabla: ok. 10 m

GARDEN FEELINGS
Automatyczny zwijacz 
z wężem ogrodowym
Sztuka
do montażu na ścianie; obracany o 180°; długość węża: 20 m; wąż 
podłączeniowy o długości 2 m; z uchwytem ściennym oraz kompletem 
końcówek do podłączenia

229,00*

GARDEN FEELINGS
Pompa ogrodowa
Sztuka
silnik niewymagający przeglądów, z ochroną 
przegrzania i z zabezpieczeniem przeciążeniowym; 
do podlewania ogrodu lub do przepompowywania 
i wypompowywania wody wodociągowej 
i deszczowej; maksymalna wydajność tłoczenia: 
ok. 4600 l/h; maksymalna wysokość tłoczenia: 
ok. 45 m; maksymalne ciśnienie tłoczenia: 4,5 bara; 
maksymalna wysokość zasysania: ok. 7 m; 
maksymalna temperatura wody: 35°C

249,00*39,00*

GARDEN FEELINGS
Wąż zraszający/
z gumy porowatej
Sztuka
do wyboru: 
• zraszający o długości 20 m; z przyłączem 

i szybkozłączką; ciśnienie robocze: 2–4 bary; 
• z gumy porowatej o długości 15 m; z reduktorem 

ciśnienia z pokrywką; ciśnienie robocze: 1–3 bary; 
do podlewania powierzchniowego i podziemnego

41www. .pl
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15,99*

Nawóz 
długodziałający 
do roślin 
balkonowych
Opak. 30 szt. (1 szt. = 0,53)
nawóz NPK z mikroelementami 
w postaci koreczków; 
automatyczne, prawidłowe 
dozowanie; do 6 miesięcy 
optymalnego działania

9,99*

Nawóz z guano
Opak. 2,5 kg (1 kg = 4,00)
organiczno-mineralny nawóz 
specjalny; aktywizuje życie 
biologiczne gleby; zapewnia zdrowe, 
silne i odporne rośliny; do wyboru: 
nawóz do krzewów ozdobnych, 
do bukszpanu i żywopłotów, 
do bylin, do pomidorów

13,99*

GARDEN FEELINGS
Kran z zaworem 
kulowym
Sztuka
do wyboru: ½˝ lub ¾˝; temperatura 
robocza od 5°C do 60°C; maksymalnie 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 
ok. 10 barów; dźwignia z aluminium

19,99*

GARDEN FEELINGS
Skrzynka na kwiaty 
z systemem 
nawadniania
Sztuka
do równomiernego nawadniania roślin; wymiary: 
60 × 19,6 × 17 cm; do wyboru dwa kolory 

DO UŻYTKU 
WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ 
ZEWNĘTRZNEGO 

7,99*

GARDEN FEELINGS
Podkładka 
pod kolana
Sztuka
wymiary: 35 × 30 × 3 cm; 
do wyboru różne kolory

9,99*

Termometr 
ze stali 
nierdzewnej
Sztuka
nie zawiera rtęci; odporny 
na czynniki atmosferyczne; 
czytelna skala od -20°C do +50°C; 
z możliwością zawieszenia; 
elegancki, ponadczasowy wygląd

19,99*

Nawóz 
wieloskładnikowy
Opak. 5 kg (1 kg = 4,00)
uniwersalny; do wszystkich upraw 
ogrodowych; zawiera wszystkie 
makro- i mikroelementy

29,00*

GARDEN FEELINGS 
Zraszacz wahadłowy/
zestaw zraszający
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zraszacz wahadłowy z ramieniem zraszającym 

z 18 metalowymi otworami, aluminiową 
podstawą i korpusem z tworzywa sztucznego

• zestaw zraszający składający się z lancy 
zraszającej i pistoletu do zraszania;

maksymalne ciśnienie robocze: 4 bary; 
przyłącze wodne ½  ” 

GARDEN FEELINGS
Zraszacz ogrodowy
Sztuka
maksymalne ciśnienie pracy: 4 bary; 
ergonomiczny uchwyt; z dźwignią do ciągłego 
spryskiwania; do wyboru: zraszacz z płynną 
regulacją lub zraszacz wielofunkcyjny 
z 10 funkcjami spryskiwania

HIT

12,99*
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MOC: 
1000 W

OBUDOWA 
POMPY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

OBRACANY 
180°

DŁUGOŚĆ
WĘŻA: 
20 M

KOMPLET 
KOŃCÓWEK 

DO PODŁĄCZENIA 45,00*

GARDEN FEELINGS
Wąż ogrodowy 
ze złączkami
Zestaw
długość: 20 m; odporny na algi, działanie 
promieni UV, wysokie/niskie temperatury; 
ciśnienie rozrywające: 27 barów; złączki 
w zestawie

99,00*

GARDEN FEELINGS
Pompa fontannowa GFTP 62
Sztuka
moc: 50 W; obudowa pompy ze stali nierdzewnej; maksymalna 
wydajność tłoczenia: 1750 l/h; maksymalna wysokość tłoczenia: 
ok. 2 m; maksymalna głębokość zanurzenia: do 3 m; 
kabel zasilający z wtyczką z zabezpieczeniem ochronnym, 
długość kabla: ok. 10 m

GARDEN FEELINGS
Automatyczny zwijacz 
z wężem ogrodowym
Sztuka
do montażu na ścianie; obracany o 180°; długość węża: 20 m; wąż 
podłączeniowy o długości 2 m; z uchwytem ściennym oraz kompletem 
końcówek do podłączenia

229,00*

GARDEN FEELINGS
Pompa ogrodowa
Sztuka
silnik niewymagający przeglądów, z ochroną 
przegrzania i z zabezpieczeniem przeciążeniowym; 
do podlewania ogrodu lub do przepompowywania 
i wypompowywania wody wodociągowej 
i deszczowej; maksymalna wydajność tłoczenia: 
ok. 4600 l/h; maksymalna wysokość tłoczenia: 
ok. 45 m; maksymalne ciśnienie tłoczenia: 4,5 bara; 
maksymalna wysokość zasysania: ok. 7 m; 
maksymalna temperatura wody: 35°C

249,00*39,00*

GARDEN FEELINGS
Wąż zraszający/
z gumy porowatej
Sztuka
do wyboru: 
• zraszający o długości 20 m; z przyłączem 

i szybkozłączką; ciśnienie robocze: 2–4 bary; 
• z gumy porowatej o długości 15 m; z reduktorem 

ciśnienia z pokrywką; ciśnienie robocze: 1–3 bary; 
do podlewania powierzchniowego i podziemnego
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15,99*

Nawóz 
długodziałający 
do roślin 
balkonowych
Opak. 30 szt. (1 szt. = 0,53)
nawóz NPK z mikroelementami 
w postaci koreczków; 
automatyczne, prawidłowe 
dozowanie; do 6 miesięcy 
optymalnego działania

9,99*

Nawóz z guano
Opak. 2,5 kg (1 kg = 4,00)
organiczno-mineralny nawóz 
specjalny; aktywizuje życie 
biologiczne gleby; zapewnia zdrowe, 
silne i odporne rośliny; do wyboru: 
nawóz do krzewów ozdobnych, 
do bukszpanu i żywopłotów, 
do bylin, do pomidorów

13,99*

GARDEN FEELINGS
Kran z zaworem 
kulowym
Sztuka
do wyboru: ½˝ lub ¾˝; temperatura 
robocza od 5°C do 60°C; maksymalnie 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 
ok. 10 barów; dźwignia z aluminium

19,99*

GARDEN FEELINGS
Skrzynka na kwiaty 
z systemem 
nawadniania
Sztuka
do równomiernego nawadniania roślin; wymiary: 
60 × 19,6 × 17 cm; do wyboru dwa kolory 

DO UŻYTKU 
WEWNĘTRZNEGO 

ORAZ 
ZEWNĘTRZNEGO 

7,99*

GARDEN FEELINGS
Podkładka 
pod kolana
Sztuka
wymiary: 35 × 30 × 3 cm; 
do wyboru różne kolory

9,99*

Termometr 
ze stali 
nierdzewnej
Sztuka
nie zawiera rtęci; odporny 
na czynniki atmosferyczne; 
czytelna skala od -20°C do +50°C; 
z możliwością zawieszenia; 
elegancki, ponadczasowy wygląd

19,99*

Nawóz 
wieloskładnikowy
Opak. 5 kg (1 kg = 4,00)
uniwersalny; do wszystkich upraw 
ogrodowych; zawiera wszystkie 
makro- i mikroelementy

29,00*

GARDEN FEELINGS 
Zraszacz wahadłowy/
zestaw zraszający
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zraszacz wahadłowy z ramieniem zraszającym 

z 18 metalowymi otworami, aluminiową 
podstawą i korpusem z tworzywa sztucznego

• zestaw zraszający składający się z lancy 
zraszającej i pistoletu do zraszania;

maksymalne ciśnienie robocze: 4 bary; 
przyłącze wodne ½  ” 

GARDEN FEELINGS
Zraszacz ogrodowy
Sztuka
maksymalne ciśnienie pracy: 4 bary; 
ergonomiczny uchwyt; z dźwignią do ciągłego 
spryskiwania; do wyboru: zraszacz z płynną 
regulacją lub zraszacz wielofunkcyjny 
z 10 funkcjami spryskiwania

HIT

12,99*

www. .pl40 *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.

20.04
Hity OD SOBOTY



 2PAK

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  
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Bawe
lna

POCOPIANO
Koszulka polo chłopięca 
z bawełną BIO, 2 szt.
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO lub 90% bawełna BIO, 10% wiskoza; 
z bocznymi rozcięciami; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

29,00*

POCOPIANO
Jeansy chłopięce
Para 
98% bawełna, 2% elastan lub 67% bawełna, 
32% poliester, 1% elastan; do wyboru 
dwa kolory
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

33,00*

WALKX
Tenisówki chłopięce LED
Para 
materiał wierzchni z PU; tekstylna wyściółka; podeszwa 
z TPR; w zestawie ładowarka USB; w kolorze granatowym
Rozmiary: 30–34

55,00*

Sammel-ID:
CID-18-FS1 AN1 

Substancje szkodliwe

Forma i dopasowanie

Jakość wykonania

Zakres badania:

www.bvqc.eu

Made with 90%
Organically Grown 

Cotton
CU 812624

KOŁNIERZYK 
Z GUZIKAMI

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton

CU 812624

WEWNĘTRZNA REGULACJA 
OBWODU PASA

Z EFEKTEM 
PRZETARCIA

MATERIAŁ 
WIERZCHNI Z PU

PRZYCISK 
DO ZMIANY 
KOLORÓW

www. .pl42 *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.

20.04
Hity OD SOBOTY



   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Bawe
lna

POCOPIANO
T-shirt dziewczęcy 
z bawełny BIO, 2 szt.
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO; z rozcięciem; 
z aplikacją; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 116–164

29,00*

POCOPIANO
Jeansy dziewczęce
Para 
64% bawełna, 33% poliester, 3% elastan 
lub 56% bawełna, 25% poliester, 18% wiskoza, 
1% elastan; do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 116–164
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

33,00*

WALKX
Tenisówki dziewczęce LED
Para 
materiał wierzchni z PU; tekstylna wyściółka; 
podeszwa z TPR; w zestawie ładowarka USB; 
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 30–35
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

55,00*

Sammel-ID:
CID-18-FS1 AN1 

Substancje szkodliwe

Forma i dopasowanie

Jakość wykonania

Zakres badania:

www.bvqc.eu

 2PAK

Z APLIKACJĄ

WEWNĘTRZNA 
REGULACJA 

OBWODU PASA

PRZYCISK 
DO ZMIANY 
KOLORÓW

PODESZWA 
Z TPR

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton

CU 812624

43www. .pl
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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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1.

2.

14,99*

UP2FASHION
Szal damski
Sztuka 
100% poliester;
• szal – wymiary: 90 × 180 cm 
• chusta – wymiary: 70 × 180 cm
do wyboru różne rodzaje

  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

35,00*

UP2FASHION
Moda XXL 
T-shirt damski 
z bawełny BIO, 
2 szt.
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO; 
z okrągłym dekoltem; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 46–52

49,00*

UP2FASHION
Moda XXL 
Jeansy 
damskie
Para 
98% bawełna, 
2% elastan (Lycra®); 
z elastycznymi 
wstawkami w pasie; 
do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 44–50

2.

 2PAK
  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

RÓŻNE KOLORY:

Z IMITACJĄ 
SKÓRY WELUROWEJ

UP2FASHION
Moda XXL 
Kurtka 
damska
Sztuka 
88% poliester, 
12% elastan; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 
48/50–56/58
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

119,00*

Bawe
lna

JAK CZYTAĆ nasze ceny 
PRODUKTY W OFERCIE STAŁEJ PRODUKTY AKCYJNE W OFERCIE 

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

12,99*

Produkt 
w stałym 
asortymencie 
w regularnej 
cenie

Produkt 
w stałym 
asortymencie 
w nowej niższej 
cenie

12,99*

14,00 Od teraz
TANIEJ!

Nowy produkt 
wprowadzony 
na stałe 
do asortymentu

12,99*

NOWOŚĆ!

12,99*

13,49

-35%
PROMOCJA!

12,99*

13,49

ZYSKUJESZ             ZŁ
PROMOCJA!

1,50

Produkt w stałym asortymencie 
w promocyjnej cenie

Produkt niespożywczy 
w okazyjnej cenie 
w ofercie 
do wyczerpania 
zapasów

12,99*

Produkt spożywczy 
w okazyjnej cenie 
w ofercie
do wyczerpania
zapasów

12,99*

TYLKO
TERAZ

1.

  18.HBD.31052 HOHENSTEIN HTTI  18.HBD.31052 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown Cotton

 Certifi ed by Ecocert 
Greenlife
151742

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.44 16/2019
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