
UP2FASHION
Sukienka 
damska 
żakardowa
Sztuka 

UP2FASHION
Sukienka 

HOWE
Kiełbaski 
norymberskie
Opak. 250/300 g 
(100 g = 3,16/1 kg = 26,33)

HITCENOWY

4900*
HITCENOWY

4900*
HITCENOWY

790*

999

ACTIVE TOUCH
Koszula męska 
flanelowa 
ocieplana
Sztuka
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*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.aldi.pl

OD PONIEDZIAŁKU 14.10 OD ŚRODY 16.10 OD SOBOTY 19.10

MAKARONOWE LOVE STR. 10–13 

OFERTA OD 14.10
RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI



GRANAT
Eksplozja 
smaku

Okazje OD PIĄTKU 18.10

POLSKIE
GRUSZKI

TYLKO TERAZ

549*

Winogrona 
jasne, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Włochy

TYLKO TERAZ

449*

Ziemniaki 
czerwone
Siatka 2 kg
(1 kg = 2,25)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

499349*
30% TANIEJ

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

PROMOCJA

749499*
33% TANIEJ

Cebula żółta
Siatka 2 kg
(1 kg = 2,50)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

599399*
33% TANIEJ

Śliwki, luz
Cena za kg
kraje pochodzenia: Hiszpania/Włochy

PROMOCJA

499349*
30% TANIEJ

Włoszczyzna
Tacka 650 g
(1 kg = 5,37)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

699449*
35% TANIEJ

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

Jabłka 
Szampion; Jonagored/Jonagold; Ligol; Gloster
Cena za kg
klasa I;
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

299199*
33% TANIEJ POLSKIE

JABŁKA

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.
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Z CZYM SERWOWAĆ GRANAT?
Owoc idealnie nadaje się do deserów, 
owsianek, ciast. Nie tylko ze względu 
na swój wspaniały smak, ale też walory 
estetyczne. Wielbicielom kulinarnych 
eksperymentów polecamy również 
dodanie go do dań słonych, np. jako 
posypka do klasycznego hummusu 
czy do gruzińskiej zupy z fasoli 
i orzechów włoskich – lobio.

JAK WYBRAĆ 
DOJRZAŁY OWOC?
Aby wybrać idealny owoc wystarczy 
przyłożyć go do ucha i lekko nacisnąć 
jego skórkę. Powinniśmy usłyszeć 
charakterystyczne skrzypienie, które 
świadczy o dojrzałości pestek. 
Taki granat będzie słodki i soczysty.

GRANAT
Eksplozja 
smaku

Wielu Klientów już ma swój 
ulubiony produ�  w ALDI.
Sprawdź, jaki będzie Twój!

DOŁĄCZ 
DO PACZKI!
Chcesz dostać paczkę naszych 
artykułów do przetestowania, 
zgłoś się na zawszeALDI.pl. 

PROMOCJA

349199*
42% TANIEJ

Owoc 
granatu 
Sztuka
klasa I;
kraje pochodzenia: Hiszpania/Turcja

3www. .pl
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PROMOCJA

799630*
21% TANIEJ

Kiełbasa 
polska surowa 
długodojrzewająca
Opak. 230 g 
(100 g = 2,74)
wieprzowa, wędzona, surowa, 
dojrzewająca; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 175 g mięsa 
wieprzowego

PROMOCJA

16891350*
20% TANIEJ

MIĘSNE SPECJAŁY 
Filet z piersi 
kurcząt 
Cena za kg
świeży

PROMOCJA

699540*
22% TANIEJ

Wędliny 
delikatesowe
Opak. 150 g 
(100 g = 3,60)
w plastrach; do wyboru:
• pierś indyka z miodem
• salami delikatesowe
• szynka pieczona
• szynka z pieprzem

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PROMOCJA

349260*
25% TANIEJ

PROVINCES
Boczek 
Lardons 
Opak. 60 g 
(100 g = 4,33)
wieprzowy; wędzony; 
w kostkach; 
kraj pochodzenia: Francja

PROMOCJA

799620*
22% TANIEJ

ŁUKÓW 
Mięso 
mielone 
wołowe
Opak. 400 g 
(1 kg = 15,50)
mięso wołowe: 100%

IDEALNE DO SPAGHETTI IDEALNE DO SPAGHETTI IDEALNE DO SPAGHETTI 
BOLOGNESEBOLOGNESEBOLOGNESE

www. .pl4 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Wędliny 
delikatesowe
Opak. 150 g 
(100 g = 3,60)
w plastrach; do wyboru:
• pierś indyka z miodem
• salami delikatesowe
• szynka pieczona
• szynka z pieprzem

produkt
chłodzony

Malutkie, zgrabniutkie, 
pachnące majerankiem. 
Produkowane według 
700-letniej receptury 
wyłącznie w Norymberdze, 
o czym świadczy certyfikat 
Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego. 
Są tak pyszne, że wystarczy je 
podsmażyć i wcinać z pszenną 
bułką oraz musztardą – 
zgodnie z bawarską tradycją.
Więcej na zawszeALDI.pl

HOWE
Kiełbaski norymberskie
Opak. 250/300 g 
(100 g = 3,16/1 kg = 26,33)
mięso wieprzowe: 95%; do wyboru klasyczne lub odtłuszczone

HITCENOWY

790*

999

5www. .pl
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 bez substancji konserwujących

PROMOCJA

219170*
22% TANIEJ

DOBRE PLONY
Chleb tostowy
Opak. 500 g 
(1 kg = 3,40)
pszenny

PROMOCJA

034025*
26% TANIEJ

Kajzerka
Sztuka 65 g 
(100 g = 0,38)
pszenna bułeczka 
ze złocistą skórką

PROMOCJA

299220*
26% TANIEJ

GOOD FOOD
Wafle cienkie 
kukurydziane
Opak. 105 g
(100 g = 2,10)
do wyboru: bazylia i quinoa 
lub czarny pieprz i konopie

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

Ciastko 
warkocz klonowy
Sztuka 86 g 
(100 g = 1,74)
z nadzieniem na bazie syropu klonowego, 
udekorowane orzechami pekan

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

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

NORDHOLMER
Wysokogatunkowe 
filety z matiasa
Opak. 225/236 g
(100 g = 1,91/1,82)
do wyboru: z cebulką 
lub z ziołami ogrodowymi

PROMOCJA

089070*
21% TANIEJ

MILSANI
Jogurt naturalny
Opak. 200 g 
(100 g = 0,35)
zawartość tłuszczu: 3%; kremowy jogurt 
bez dodatku mleka w proszku 

PROMOCJA

449350*
22% TANIEJ

SONTNER
Serek twarogowy
Opak. 500 g 
(1 kg = 7,00)
wysokiej jakości serek twarogowy; do wyboru: 
truskawka, pomarańcza, wiśnia, wanilia

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

produkt
chłodzony  bez substancji konserwujących

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

FJÖRDEN’S
Małże Limfjord 
Słoik 200/350 g
(100 g = 2,75/1 kg = 15,71)
do wyboru: w marynacie, z dodatkiem 
warzyw lub w dressingu pomidorowym

PROMOCJA

799630*
21% TANIEJ

OCEAN STEAMER
Filety z tuńczyka 
Opak. 3 × 80 g
(100 g = 2,63)
pokrojone, soczyste; w praktycznym opakowaniu na jedną 
porcję; idealnie nadają się jako dodatek do pizzy lub sałatek; 
do wyboru: w oleju słonecznikowym lub w sosie własnym

PROMOCJA

949750*
20% TANIEJ

HOFBURGER
Ser Emmentaler w kawałku
Opak. 400 g 
(1 kg = 18,75)
typu szwajcarskiego

TYLKO TERAZ

299*

Surimi
Opak. 250 g
(100 g = 1,20)
paluszki krabowe

produkt
chłodzony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez substancji konserwujących

produkt
głęboko 

mrożony

****

IDEALNE DO SPAGHETTI 
FRUTTI DI MARE

IDEALNE 
DO SPAGHETTI 
FRUTTI DI MAREchłodzonychłodzony

IDEALNE DO SPAGHETTI 
FRUTTI DI MARE

7www. .pl
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produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

PROMOCJA

699540*
22% TANIEJ OFTERDINGER

Sałatka
Opak. 1 kg
do wyboru: sałatka ziemniaczana z Créme Fraîche, z ziemniakami 
w mundurkach z jajkiem i ogórkiem lub z białej kapusty

 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji konserwujących
 bez barwników

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

Ketchup
Opak. 750 g
(1 kg = 3,07)
do wyboru: łagodny lub pikantny

PROMOCJA

299200*
33% TANIEJ

ALL SEASONS
Szpinak 
w śmietanie
Opak. 450 g
(1 kg = 4,44)
łagodnie przyprawiony

HOFBURGER
Ser 
do piekarnika
Opak. 180 g 
(100 g = 3,28)
dojrzewający ser miękki, 
do zapiekania w piekarniku, 
zapakowany w drewnianą 
formę; do wyboru: łagodny, 
aromatyczny, ziołowy, chili

PROMOCJA

749590*
21% TANIEJ

produkt
głęboko 

mrożony

IDEALNY DO LASAGNE 
CON SPINACI
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STREFA MALUSZKA

BIO Jaja z chowu 
ekologicznego
Opak. 6 szt.
(1 szt. = 0,88)
świeże jaja; klasa A

PROMOCJA

699530*
24% TANIEJ

PROMOCJA

999700*
29% TANIEJ

TRADER JOE’S
Migdały
Opak. 200 g
(100 g = 3,50)
kalifornijskie

GUT BIO
BIO Bakalie mielone
Opak. 200 g
(100 g = 7,50)
do wyboru: orzechy laskowe tarte, migdały 
tarte, orzechy włoskie tarte lub mak mielony

TYLKO TERAZ

1499*

BRITISH STYLE
Angielska 
konfitura/
Dżem
Słoik 450 g 
(1 kg = 8,87)
do wyboru: soczysta 
pomarańcza, limonka, 
Old English, czarna 
porzeczka lub imbir

TYLKO TERAZ

399*

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

winogrona, dynia
• jabłko, marchew, banan

PROMOCJA

399320*
TANIEJ O079ZŁ
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MAKARONOWE

Smak, � óremu 
trudno się 
oprzeć!

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

Kluski 4-jajeczne
Opak. 500 g 
(1 kg = 6,00)
oryginalne niemieckie Eierspätzle; 
produkowane ze świeżych jaj; 
z mąki z pszenicy durum 

PROMOCJA

379280*
26% TANIEJ

Makaron 2-jajeczny
Opak. 500 g
(1 kg = 5,60)
według oryginalnej niemieckiej 
receptury; 100% mąki 
z pszenicy durum

PROMOCJA

179135*
24% TANIEJ

DOBRE PLONY
Makaron nitka, 
5-jajeczny
Opak. 250 g 
(100 g = 0,54)
tradycyjny makaron jajeczny; krajanka

CASA MORANDO
Sos 
do makaronu
Słoik 400 ml
(1 l = 7,50)
do wyboru:
• Arrabbiata – pomidorowy 

z chili
• Basilico – pomidorowy 

z bazylią
• Bolognese – pomidorowy 

z mięsem wołowym

PRIMO GUSTO
Makaron Lasagne
Opak. 250 g
(100 g = 1,80)
100% pszenicy durum

TYLKO TERAZ

449*

TYLKO TERAZ

1199*

IL GUSTO DELL’ ITALIA
Olej 
rzepakowy
Opak. 4 × 100 ml
(1 l = 29,98)
w zestawie: czosnkowy, 
bazyliowy, z chili, z boczkiem

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

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

Smak, � óremu 
trudno się oprzeć!

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

ZŁOTY PLON
Makaron spaghetti 
razowy
Opak. 500 g 
(1 kg = 4,60)
100% razowej mąki z pszenicy durum

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ

Makaron 
bezglutenowy
Opak. 500 g 
(1 kg = 4,70)
100% mąki kukurydzianej; do wyboru: 
świderki, rurki lub spaghetti

PROMOCJA

219175*
20% TANIEJ

D’ANTELLI
Makaron 
świderki
Opak. 500 g 
(1 kg = 3,50)
100% mąki z pszenicy durum

CASALE FRESCO
Ser włoski 
tarty
Opak. 125/150 g
(100 g = 6,40/5,33)
ser twardy; dojrzewający 
12 miesięcy; do wyboru: 
Grana Padano lub Parmigiano 
Reggiano; zawartość tłuszczu 
w suchej masie: min. 32%

PROMOCJA

999800*
TANIEJ O199ZŁ

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

Mozzarella 
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
ser podpuszczkowy 
niedojrzewający

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MAKARONOWE

TYLKO TERAZ

599*

11www. .pl
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TYLKO TERAZ

649*

D’ANTELLI
Włoski makaron kolorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 12,98)
100% mąki z pszenicy durum; do wyboru:
• Orecchiette, 8-kolorowy
• Trecce, 3-kolorowy
• Torchietti

TYLKO TERAZ

269*

PRIMO GUSTO
Makaron Bucatini
Opak. 500 g 
(1 kg = 5,38)
100% mąki z pszenicy durum

MAKARONOWE

Smak, � óremu 
trudno się 
oprzeć!

PROMOCJA

319250*
21% TANIEJ

KING’S CROWN
Oliwki
Słoik 320 g
(100 g = 1,56/1,47)
drylowane; do wyboru: 
• zielone – Manzanilla (masa 

netto po odsączeniu: 170 g) 
• czarne – Hojiblanca (masa 

netto po odsączeniu: 160 g)

CASA MORANDO
Passata Rustica
Butelka 680 g 
(1 kg = 4,71) 
przecier pomidorowy; do wyboru: klasyczna 
(99% pomidorów) lub z bazylią (96% pomidorów) 

TYLKO TERAZ

549*

D’ANTELLI
Włoski makaron bezjajeczny
Opak. 500 g
(1 kg = 10,98)
100% mąki z pszenicy durum; do wyboru: Gigli 
lub Trottole

PROMOCJA

399320*
TANIEJ O079ZŁ
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MAMA MANCINI
Lasagne/Makaron
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
do wyboru:
• lasagne: z mięsem wieprzowo-wołowym i żółtym serem
• cannelloni: z nadzieniem z czterech serów – ricotta, 

gorgonzola, mozzarella, ser żółty
• tortelloni: w sosie śmietanowym z gotowaną szynką
• lasagne z warzywami grillowanymi z serem edamer 

oraz emmentaler

599*

TYLKO TERAZ

129*

KAMIS
Przyprawa 
do spaghetti 
bolognese
Opak. 15 g
(100 g = 8,60)
bez dodatku 
glutaminianu 
monosodowego

TYLKO TERAZ

129*

KAMIS
Przyprawa 
do pizzy 
po sycylijsku
Opak. 15 g
(100 g = 8,60)
bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

TYLKO TERAZ

129*

KAMIS
Przyprawa 
kuchni 
włoskiej
Opak. 20 g 
(100 g = 6,45)
bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

TYLKO TERAZ

129*

KAMIS
Przyprawa 
do pomidorów
Opak. 15 g 
(100 g = 8,60)
bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

MAKARONOWE

Smak, � óremu trudno się oprzeć!

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Twaróg sypki 
Opak. 300 g
(1 kg = 13,30)
półtłusty, w sypkiej formie; doskonały 
do makaronów, sałatek, pierogów, past czy 
dipów; wysoka zawartość białka (18%); bez GMO

TYLKO TERAZ

399*

13www. .pl
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PAMIĘTAJ O DNIU NAUCZYCIELA

LIPTON
Herbata 
Yellow Label
Opak. 100 szt.
(1 szt. = 0,12)
czarna, aromatyzowana

PROMOCJA

14991200*
TANIEJ O299ZŁ

MARKUS
Gold
Opak. 250 g
(100 g = 2,32)
kawa palona, mielona; 
100% ziaren kawy Arabica; 
aromatyczny i lekko 
korzenny smak

PROMOCJA

699580*
TANIEJ O119ZŁ

PROMOCJA

12991000*
23% TANIEJ

COMBO
Cappuccino
Puszka 500 g
(1 kg = 20,00)
rozpuszczalny napój 
kawowy w proszku 
o smaku czekoladowym, 
karmelowym lub mlecznym

PROMOCJA

229170*
25% TANIEJ

MAMUT
Biszkopty 
Wrocławskie
Opak. 120 g
(100 g = 1,42)
miękkie i delikatne ciasteczka 

PROMOCJA

109085*
22% TANIEJ

Baton
Opak. 45/50/2 × 25 g
(100 g = 1,89/1,70/1,70)
do wyboru:
• Race – baton z czekolady mlecznej z karmelem
• PeanutBits – baton z czekoladą mleczną z orzeszkami 

arachidowymi, karmelem i delikatnym kremem candy
• Get’It – baton z kruchym ciastkiem i karmelem, 

w mlecznej czekoladzie

PROMOCJA

395300*
24% TANIEJ

TAGO
Precle 
z masłem
Opak. 158 g
(100 g = 1,90)
maślane precle z ciasta 
francuskiego

PROMOCJA

999750*
24% TANIEJ

SPRENGEL
Wiśnie 
w likierze
Opak. 250 g
(100 g = 3,00)
czekoladowe praliny 
nadziewane likierem 
i wiśnią

PROMOCJA

369280*
24% TANIEJ

Krówka
Opak. 250 g 
(100 g = 1,12)
mleczna

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

SMAKUJE Z PIWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

produkt
chłodzony

PROMOCJA

299235*
21% TANIEJ

PURE FRUIT
Smoothie 
– owoce do picia 
Butelka 250 ml 
(100 ml = 0,94)
orzeźwiający koktajl ze zmiksowanych 
owoców; do wyboru:
• ananas-banan-kokos
• banan-truskawka
• banan-mango-pomarańcza-marakuja
• jabłko-malina

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

WIESGART
Sok 
jabłkowy
Butelka 1 l 
nie z koncentratu; 
nieklarowany

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

OSHEE
Vitamin
Puszka 250 ml
(100 ml = 0,60)
napój gazowany; bez substancji konserwujących 
i syropu glukozowo-fruktozowego; do wyboru: 
magnez, witaminy + minerały, witamina D+K

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

WIESGART
Sok 
marchwiowy
Butelka 1 l 
do wyboru: 
z miodem lub z bananem

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

Pepsi
Butelka 2 l
(1 l = 1,95)
napój gazowany 
o orzeźwiającym 
smaku; z kofeiną

PROMOCJA

899700*
22% TANIEJ

TRADER JOE’S
Pistacje solone
Opak. 125 g
(100 g = 5,60)
prażone; w łupinach

PROMOCJA

169125*
26% TANIEJ

FEURICH
Precelki
Opak. 150 g
(100 g = 0,83)
solone

HARNAŚ
Piwo jasne

Puszka 0,5 l
(1 l = 4,00)
doskonałe połączenie 
składników, które gwarantują 
głęboki i pełny smak; 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 6,0% obj.

NFC 
nie z koncentratu

200*

229

TANIEJ O029ZŁ
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STREFA PUPILA

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

BIOCURA
Ziołowy płyn 
do kąpieli
Butelka 500 ml 
(1 l = 9,00)
działa kojąco i rewitalizująco; 
do wyboru: melisa, lawenda, 
eukaliptus

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

FEE
Chusteczki 
aktywnie wybielające/zapobiegające farbowaniu
Opak. 20/24 szt. 
(1 szt. = 0,28/0,23)
do wyboru: 
• przeciw farbowaniu: pochłaniają uwolnione do wody barwniki, zapobiegając zafarbowaniu pozostałego prania
• aktywnie wybielające: zapobiegają szarzeniu i żółknięciu tkanin

AXE
Żel pod prysznic 
dla mężczyzn
Butelka 400 ml
(1 l = 24,75)
do wyboru: Antihangover, Excite, 
Collision

PROMOCJA

449350*
22% TANIEJ

WWUFF/LUX
Przysmaki drobiowe dla psa/kota
Opak. 70 g
(100 g = 5,00)
karma uzupełniająca; niskotłuszczowa; przygotowywana 
ze świeżego mięsa z piersi kurczaka; do wyboru: 
kanapka, paski, przysmaki

PROMOCJA

165130*
21% TANIEJ

CALIX
Wkład 
do znicza, 52 h
Sztuka
100% parafina; wysokość: ok. 14 cm

PERSIL
Żel 
do prania 
Butelka 1,5 l
(1 l = 17,13)
do wyboru: do tkanin 
kolorowych lub uniwersalny

PROMOCJA

31492570*
TANIEJ O579ZŁ

PROMOCJA

1189990*
TANIEJ O199ZŁ

www. .pl
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PLANUJ I SZACUJ PORCJE
Do sklepu chodź zawsze z listą zakupów 
i pełnym żołądkiem. Porcja jedzenia wielkości 
dwóch pięści powinna cię nasycić.

KONSERWUJ
Mrożenie, wekowanie i suszenie 
to doskonałe domowe sposoby 
na ocalenie żywności.

PORZĄDKUJ 
Pilnuj terminów przydatności do spożycia, 
sprawdzaj zawartość kuchennych szafek 
i lodówki, przechowuj produkty zgodnie 
z zaleceniami.

DZIEL SIĘ
Zaproś gości na obiad lub przekaż 
jedzenie potrzebującym.

CZYTAJ ETYKIETY
Przechowuj jedzenie w warunkach 
zalecanych przez producenta i pilnuj 
terminów przydatności do spożycia.

PRZETWARZAJ
Resztki jedzenia wykorzystuj 
do dań jednogarnkowych, 
zapiekanek czy koktajli.

Przeciętny Polak marnuje rocznie ok. 235 kg jedzenia! 
Oznacza to ogromne straty dla środowiska i rodzinnych budżetów. Nie martw się! 

Podpowiemy ci, jak w prosty sposób tego uniknąć.

OSZCZĘDZANIE 
PRZEZ NIEMARNOWANIE

17www. .pl
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ALDI NIE MARNUJE JEDZENIA
Zarówno nasz magazyn, jak i sklepy przekazują nadwyżki 
żywności instytucjom charytatywnym – głównie organizacji 
Caritas. Z produktów ALDI skorzystały m.in. placówki 
zajmujące się terapią zajęciową oraz pomocą młodym 
matkom, osobom starszym i rodzinom wielodzietnym. 



Specjalny garnek do gotowania 
makaronu. A makaron znajdzi� z 
w naszej ofercie od poniedziałku – str. 10–13.

MAKARONOWEMAKARONOWEMAKARONOWE

HOME CREATION
Garnek 
do makaronu
Zestaw 
z wkładem sitkowym; 
do wyboru ze szklaną 
lub metalową pokrywą; 
o pojemności 6 l; wykonany 
ze stali szlachetnej; nadaje 
się do wszystkich kuchenek, 
w tym indukcyjnych

TYLKO TERAZ

1199*

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

TYLKO TERAZ

5500* Patelnia z podwójną 
powłoką, 24 cm
Sztuka
z wytrzymałą nieprzywieralną powłoką; trwały materiał; 
równomiernie i szybko rozprowadza ciepło

TYLKO TERAZ

119*
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JESIENNA
elegancja

UP2FASHION
Rajstopy damskie 
z wełną
Para 
ciepłe rajstopy z domieszką wełny; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: 36/38–44/46

UP2FASHION
Sukienka damska 
żakardowa
Sztuka 
40% bawełna, 30% poliamid, 
25% wiskoza, 5% alpaka; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

1999*

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

  08.0.61027 HOHENSTEIN HTTI  08.0.61027 HOHENSTEIN HTTI  

HITCENOWY

4900*
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W PROSTOCIE 
siła

UP2FASHION
Spodnie 
damskie
Para 
98% bawełna, 2% elastan; 
ciepły i miły w dotyku 
delikatny sztruks; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

TYLKO TERAZ

4500*

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

2.

5.

5.

2.

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

UP2FASHION
Kurtka damska 
pikowana
Sztuka 
100% poliester; z impregnacją Bionic 
Finish Eco; kaptur z odpinanym futerkiem; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

8900*

  2103OK0565 AITEX  2103OK0565 AITEX  

1.

1.

4.

3.

1.

2.
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WALKX
Buty zimowe 
damskie
Para 
materiał wierzchni: naturalny 
nubuk; z wyprofilowaną i elastyczną 
podeszwą syntetyczną; do wyboru 
dwa rodzaje 

Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

9900*

UP2FASHION
Sweter damski 
żakardowy
Sztuka 
40% bawełna, 30% poliamid, 
25% wiskoza, 5% alpaka; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

4500*

  08.0.61027 HOHENSTEIN HTTI  08.0.61027 HOHENSTEIN HTTI  

5.

UP2FASHION
Bluzka 
damska 
w kratę
Sztuka 
99% bawełna, 
1% włókno metalizowane; 
zapinana na guziki; 
z kołnierzykiem; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

TYLKO TERAZ

3300*

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

4.

TYLKO TERAZ

9900*

LIVING ART 
Sztaluga w walizce/
Zestaw z farbami 
kredowymi
Zestaw 
w drewnianej walizce; do wyboru:
• sztaluga stołowa w walizce – z farbami akrylowymi, 

paletą malarską, zestawem pędzli oraz 2 płótnami
• zestaw z farbami kredowymi – do dekorowania 

mebli w stylu Vintage; w zestawie szablony 
z motywami, papiery ścierne oraz pędzle

Szukaj produktów z certyfi katem FSC®

3.
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Z CIEPŁYM 
FUTERKIEM 
W ŚRODKU

POCOPIANO
Body dziecięce 
2 w 1 z bawełny BIO
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO; z dodatkowymi 
zatrzaskami na ramieniu; 
do wyboru różne zestawy

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

POCOPIANO
Spodnie 
niemowlęce 
dziewczęce/
chłopięce
Para
100% bawełna; 98% bawełna, 
2% elastan lub 73% bawełna, 
25% poliester, 2% elastan; 
ocieplane na całej długości; 
do wyboru jeansy lub sztruksy
Rozmiary: 62/68–86/92

TYLKO TERAZ

2900*

TYLKO TERAZ

2500*

TYLKO TERAZ

1799*

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  42532 OeTI

Certified by Control 
Union CU 849214

Produkty opatrzone tym certyfi katem pochodzą z fabryk, w których prócz 
maksymalizacji zysków, liczą się kwestie społeczne i środowiskowe. 
Standard GOTS zakłada wykorzystywanie jedynie naturalnych włókien 
z upraw ekologicznych i bez GMO. Ponadto producenci zobowiązani są 
do stosowania w swoich fabrykach oczyszczalni i zamkniętego obiegu wody. 
Certyfi kat GOTS wydawany jest na rok i odnawiany po audycie.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD – GOTS

SOXO
Skarpetki niemowlęce
Opak. 6 par 
78% bawełna, 22% poliester; wewnętrzna strona 
z miękkiego frotté; podeszwa z antypoślizgowymi 
wypustkami; dobrze trzymają się stopy, a przy 
tym pozbawione są uciskającego ściągacza; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 14/15–19/21

2PAK

TYLKO TERAZ

4400*

POCOPIANO
Kurtka niemowlęca 
dziewczęca/chłopięca
Sztuka 
100% poliester; z kapturem; ze ściągaczem 
przy rękawach; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 62/68–86/92
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  
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STRASZNIE 
FAJNE DZIECIAKI

TYLKO TERAZ

2900*

TYLKO TERAZ

699*

CHLAPU CHLAP
Kredki do twarzy/
kąpieli
Opak. 4/5 szt.
do wyboru:
• łatwo zmywalne kredki do malowania twarzy
• tęczowe, idealne do rysowania po gładkich, 

zmywalnych powierzchniach: wannie, płytkach 
czy lustrze

TYLKO TERAZ

2500*

POCOPIANO
Piżama 
dziecięca 
Halloween
Komplet 
100% bawełna; 
96% bawełna, 
4% wiskoza lub 
70% bawełna, 
30% wiskoza; 
ze ściągaczem przy 
dekolcie, rękawach 
i nogawkach; 
do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 
110/116–134/140

TYLKO TERAZ

699*

SOXO
Skarpety Halloween
Para
80% bawełna, 18% poliamid, 2% elastan; 
kolorowe skarpety idealne jako modne 
wykończenie stylizacji imprezowej lub 
codziennej; do wyboru różne rodzaje
Rozmiar uniwersalny: 35–40 

POCOPIANO
Kostium 
Halloween 
dla dzieci
Opak.
100% poliester; dla chłopców 
i dziewczynek; wybrane modele 
z nadrukiem świecącym w ciemności
Rozmiary: 110/122–128/140
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  VNTO 082265 OeTI  VNTO 082265 OeTI  

NADRUK 
ŚWIĘCĄCY 

W CIEMNOŚCI

TYLKO TERAZ

899*

LIVING ART
Dekoracje 
na Halloween
Sztuka/Zestaw 
do wyboru: torebki 
na świece, opaski na włosy, 
girlandy, balony papierowe

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  
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HOME CREATION
Bateria prysznicowa 
z termostatem, chromowana
Zestaw 
• z głowicą ceramiczną do baterii o średnicy 1/2” (ok. 1,9 cm) 
• z wymiennym termostatem
• z blokadą bezpieczeństwa przy temperaturze 38°C
• z funkcją eco-stop – do 50% mniejsze zużycie wody
• do wyboru dwa modele

HOME CREATION
Zestaw do toalety, 2 w 1
Zestaw 
• z uchwytem na papier i szczotkę
• ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
• do wyboru 2 kolory

MISTER FRESH
Żelowa zawieszka do WC
Opak. 3 × 55 ml 
(100 ml = 4,84) 
czyści i zapobiega osadzaniu się kamienia; perfumowana; 
zestaw zawiera: koszyczek oraz 3 wkłady po 55 ml; do wyboru różne rodzaje

QUIGG
Suszarka do włosów 
z funkcją jonizacji
Sztuka 
dwa stopnie nawiewu oraz dodatkowa funkcja Cool Shot 
dla utrwalenia fryzury; składany uchwyt ułatwia 
przechowywanie; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

4900*

TYLKO TERAZ

3900*

TYLKO TERAZ

5900*

TYLKO TERAZ

799*

  A17-1185 HOHENSTEIN HTTI  A17-1185 HOHENSTEIN HTTI  

STAL 
NIERDZEWNA

ZŁĄCZE 

1/2”

ZŁĄCZE 

1/2”

HOME CREATION
Szlafrok 
damski 
z mikrowłókna
Sztuka 
100% poliester; z kapturem; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: S–L

TYLKO TERAZ

4400* HOME CREATION
Wielofunkcyjna 
słuchawka prysznicowa
Sztuka 
• z 4 lub 5 wariantami prowadzenia strumienia
• z uszczelką pozwalającą zaoszczędzić wodę
•  wielkość słuchawki w zależności od modelu:

 od 10 do 15 cm
• z wężem prysznicowym o długości ok. 170 cm
• do wyboru 4 modele

TYLKO TERAZ

179*
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QUIGG
Grzejnik łazienkowy
Sztuka 
wolnostojący lub do montażu naściennego; 8 podgrzewanych 
drabinek; wymiary (szer. × wys. × głęb.): 56 × 86 × 3,5 cm; 
lampka kontrolna trybu pracy

CARRERA
Wielofunkcyjna maszynka 
do strzyżenia, 5 w 1
Zestaw 
w zestawie aż 5 wymiennych nasadek; zasilanie 
akumulatorowo-sieciowe; wyświetlacz LED 
z przypomnieniem o konieczności ładowania; 
czas pracy: ok. 60 min; z akcesoriami w zestawie

TYLKO TERAZ

6900*

CZAS PRACY 
BEZPRZEWODOWEJ 

60 MINUT

CZAS 
ŁADOWANIA: 

OK. 

1,5 H

WYDAJNY 
AKUMULATOR

TEMPERATURA 

5060°C

100 W

HOME CREATION
Ręcznik 
z bordiurą 
Chenille
Sztuka/
Zestaw 2 szt. 
90% bawełna, 
10% wiskoza; do wyboru:
• ręcznik kąpielowy 

o wymiarach 
70 × 140 cm

• 2 ręczniki o wymiarach 
50 × 100 cm 

do wyboru różne kolory 

Sztuka 70 × 140 cm
Zestaw 2 szt. × 50 × 100 cm

TYLKO TERAZ

2900*

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

HOME CREATION
Dywanik łazienkowy
Sztuka 
100% bawełna; można stosować 
przy ogrzewaniu podłogowym; wymiary: 
50 × 80 cm; do wyboru różne kolory

  1203016 Centexbel  1203016 Centexbel  30°C
TEMPERATURA

PRANIA

TYLKO TERAZ

169*

TYLKO TERAZ

3500*

1.

1.

2.

2.
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TYLKO TERAZ

1499*

TYLKO TERAZ

799*

GARDEN FEELINGS
Gwiazda betlejemska
Sztuka
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

3499*

GARDEN FEELINGS
Rośliny zielone 
w torbie jutowej
Opak. 3 szt.
wysokość: ok. 25–50 cm w zależności 
od odmiany; do wyboru różne rodzaje

GARDEN FEELINGS
Wyjątkowe zielone rośliny
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

Dekoracyjne liście: 50 × 35 cm

TYLKO TERAZ

349*

Chryzantema
Sztuka
średnica doniczki: 9 cm; 
wysokość rośliny: ok. 20 cm; 
do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

899*

GARDEN FEELINGS
Kwiaty
Opak. 6 szt.
do wyboru: goździki, chryzantemy, bratki
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OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

17.10 
Hity OD CZWARTKU

Piękny
OGRÓD



IDEALNE DO SPAGHETTI IDEALNE DO SPAGHETTI IDEALNE DO SPAGHETTI 
FRUTTI DI MAREFRUTTI DI MAREFRUTTI DI MARE

IDEALNE DO SPAGHETTI IDEALNE DO SPAGHETTI IDEALNE DO SPAGHETTI 
FRUTTI DI MAREFRUTTI DI MAREFRUTTI DI MARE

TYLKO TERAZ

369*

TYLKO TERAZ

1199*

TYLKO TERAZ

1299*

TYLKO TERAZ

699*

TYLKO TERAZ

1599*

TYLKO TERAZ

699*

TYLKO TERAZ

1199*

DROBIMEX
NaturMisie 
Opak. 170 g
(100 g = 2,17)
kiełbaski bez osłonek; 
wędzone, parzone; 
mięso z kurcząt: 84%

KAPITAN NAVI
Filety śledziowe
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
do wyboru: po chłopsku 
lub po kaszubsku

TREMONDI
Oryginalne salami 
włoskie 
Opak. 100 g  
oryginalne włoskie salami  

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

Kurczak w curry
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
do wyboru: w zielonym lub 
czerwonym curry, z ryżem 
basmati

**

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

DROSED
Mięso mielone 
z nogi 
kurczaka
Opak. 420 g
(1 kg = 16,64)
bez dodatków E; na pulpety

Dania gotowe 
z indyka
Opak. 500 g
(1 kg = 31,98)
do szybkiego przygotowania; do wyboru: filet w sosie 
pieczarkowym lub udo w sosie pieczeniowym

Małże 
holenderskie
Opak. 1 kg
świeże

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

CZAS 
PRZYGOTOWANIA: 

20 MIN

TYLKO TERAZ

999*
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

1199*

NESTLÉ
Kaszka mleczno-
-ryżowa
Opak. 2 × 230 g
(1 kg = 26,07)
• o smaku banana, jabłka 

i gruszki;  na bazie mleka 
modyfikowanego i ziaren 
ryżu, z dodatkiem owoców; 
dla dzieci po 6. miesiącu 
życia

• o smaku malinowym; 
pełnowartościowa, 
bezglutenowa; dla dzieci 
po 4. miesiącu życia

TYLKO TERAZ

349*

CELTYCKIE
Ciemne wiśniowe 
Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
powstaje z dwóch odmian 
słodu jęczmiennego: odmiany 
jasnej pilzneńskiej oraz ciemnej 
karmelowej; z dodatkiem bazy 
wiśniowej; piwo dolnej fermentacji; 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 5,8% obj. 

TYLKO TERAZ

249*

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

REVOLTA
Green Tea IPA 
Butelka 0,5 l
(1 l = 10,98)
bezalkoholowe; w stylu India Pale 
Ale; w kompozycji składników 
dodatkowo znalazły się: płatki 
owsiane, pszenne, napar z herbaty 
zielonej sencha, sok ananasowy; 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 0% obj. 

TYLKO TERAZ

549*

TYLKO TERAZ

189*

Ciastko 
z morelami 
Sztuka 85 g
(100 g = 2,22)
nadzienie morelowe: 35%; 
z posypką cukrową 

TYLKO TERAZ

549*

KINDER
Mleczna 
kanapka
Opak. 5 × 28 g
(100 g = 3,92)
biszkopt z mlecznym 
nadzieniem

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

599*

Milka Schoko Snack 
Opak. 8 × 16 g 
(100 g = 4,68)
przekąska z kremowym nadzieniem
i alpejską czekoladą

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Almighurt 
Słoik 500 g 
(1 kg = 11,98)
marcepan 
z makiem

TYLKO TERAZ

599*
produkt

chłodzony
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PIĄTKO
SOBOTA
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DOMESTOS
Zawieszka do WC 
Power 5
Opak. 3 szt.
w formie pięciu kulek; zawiera 
zaawansowane składniki, które: 
odświeżają, nadają połysk, usuwają 
kamień, dezynfekują; do wyboru 
zapachy: leśny, morski, cytrynowy

TYLKO TERAZ

799*

CIF
Spray 
do czyszczenia 
Nature’s
Butelka 
750 ml
(1 l = 13,32)
100% 
składników 
pochodzenia 
naturalnego; 
do wyboru: 
do łazienki 
lub kuchni

TYLKO TERAZ

999*

DOMESTOS
Płyn 
do WC
Butelka 
1,5 l
(1 l = 7,33)
zabija bakterie, 
wirusy i grzyby; 
dezynfekuje, 
czyści, wybiela; 
do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

1099*

DOMESTOS
Zawieszka 
do WC
Opak. 2 szt. 
zapewnia długotrwały zapach 
i ochronę przed osadzaniem 
się kamienia; do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

999*

CIF
Spray Power & 
Shine przeciw 
kamieniowi 
Opak. 750 ml
(1 l = 11,99)
bez smug 
usuwa 
osady 
z kamienia; 
sprawia, 
że umyta
powierzchnia 
odpycha 
wodę i brud, 
co zapobiega 
przyleganiu 
osadów 
z kamienia 
i mydła 

TYLKO TERAZ

899*

FAIRY PLATINUM
Płyn do mycia 
naczyń
Butelka 650 ml
(1 l = 8,45)
skuteczny w walce 
z uporczywym tłuszczem

TYLKO TERAZ

549*

DOMESTOS
Zawieszka 
do WC Eco
Opak. 2 szt.
z naturalnymi ekstraktami; 
zapobiega osadzaniu się 
kamienia; do wyboru zapach: 
cytrusowy lub kwiatowy

TYLKO TERAZ

999*

CIF
Specjalistyczny 
spray 
do czyszczenia 
Butelka 435 ml 
(1 l = 22,97)
o wyboru: do stali nierdzewnej, 
do piekarnika i grilla, przeciw 
kamieniowi, usuwający pleśń 
i grzyby

TYLKO TERAZ

999*

DOMESTOS
Zawieszka do WC 
Blue Water
Opak. 3 szt.
toaleta pozostaje higienicznie 
czysta i błyszcząca; pozostawia 
świeży zapach; do wyboru: 
ocean lub magnolia

TYLKO TERAZ

1299*

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

VELVET
Papier 
toaletowy 
Opak. 12 szt. 
rumiankowy; 3-warstwowy 

TYLKO TERAZ

999*
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ZABAWY
w śniegu

WALKX
Śniegowce dla małych dzieci
Para 
tekstylny materiał wierzchni; z elementami odblaskowymi; 
zapewniają ciepło dzięki specjalnej wyściółce oraz 
aluminiowej wkładce; wodoodporne; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 23–29
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

ACTIVE TOUCH
Kurtka 
zimowa 
dziewczęca/
chłopięca
Sztuka
100% poliester 
z impregnacją 
Bionic Finish Eco; 
odpowiednia do zabaw 
na śniegu i sportów 
zimowych
Rozmiary: 
86/92–110/116

TYLKO TERAZ

5500*

TYLKO TERAZ

4400*

POCOPIANO
Legginsy/Rajstopy 
dziecięce termoaktywne
Para 
90% poliester, 10% elastan; zewnętrzna strona miękka i gładka, wewnętrzna 
pluszowa; z płaskim bieliźnianym szwem; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 110/116–152/164
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

999*

  17.HCN.10779 HOHENSTEIN HTTI  17.HCN.10779 HOHENSTEIN HTTI  

  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  02.0.7183 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

1.

1.

ACTIVE TOUCH
Spodnie 
zimowe 
dziewczęce/
chłopięce
Para 
100% poliester 
z impregnacją Bionic 
Finish Eco; odpowiednie 
do zabaw na śniegu i sportów 
zimowych
Rozmiary: 86/92–110/116

TYLKO TERAZ

4900*

2.

2.

2.

WODOSZCZELNEWIATROSZCZELNEODDYCHAJĄCE

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

KIESZENIE 
ZAPINANE 
NA ZAMKI

NOGAWKI 
Z ZAMKAMI

ŚNIEGOŁAP/
PAS ŚNIEŻNY
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RĘKAWY 
Z REGULACJĄ 
SZEROKOŚCI

SZELKI
Z REGULACJĄ 

DŁUGOŚCI



WALKX
Miękkie kapcie 
damskie
Para
miękki materiał tekstylny; z wyprofilowaną 
wkładką dopasowującą się do kształtu 
stopy; z lekką i elastyczną podeszwą 
zewnętrzną; do wyboru różne rodzaje

Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

ENRICO MORI
Bokserki męskie z bawełny BIO
Para
100% bawełna BIO; o luźnym kroju; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

1999*

QUEENTEX
Piżama 
damska frotté
Komplet
85% bawełna, 15% poliester; 
z długim rękawem; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

TYLKO TERAZ

4900*

TYLKO TERAZ

1599*

WALKX
Skarpety zimowe wellness 
damskie/męskie
Zestaw 2 pary
88% bawełna, 10% poliamid, 2% elastan (Lycra®); 
idealne dopasowanie; z wygodną podeszwą 
i bezuciskowym szwem; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 35/38–43/46

TYLKO TERAZ

1399*

ENRICO MORI
Piżama męska 
frotté
Komplet
80% bawełna, 20% poliester; góra z długim 
rękawem; spodnie z długimi nogawkami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

TYLKO TERAZ

4900*

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  95.0.2239 HOHENSTEIN HTTI  95.0.2239 HOHENSTEIN HTTI  

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

3.

3.

4.

4.
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STRAIGHT UP
Kurtka męska Softshell
Sztuka
materiał wierzchni: 100% poliester z membraną 
i impregnacją odporną na wodę i zabrudzenia; 
podszewka: 100% poliester, polar; z kapturem 
lub bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

7900*

STRAIGHT UP
Koszula męska flanelowa
Sztuka
100% bawełna; z długim rękawem; w kratkę; kołnierzyk 
klasyczny lub button down; niektóre modele z kieszonką 
na piersi; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

TYLKO TERAZ

3900*

STRAIGHT UP
Jeansy męskie 
ze stretchem
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
lekko zwężane u dołu; do wyboru 
różne kolory

Rozmiary: 48 (33/33)–54 (40/34)

TYLKO TERAZ

4900*

WALKX
Buty 
zimowe 
męskie
Para
materiał wierzchni: 
naturalny nubuk; 
z wyprofilowaną 
i elastyczną podeszwą 
syntetyczną 
Rozmiary: 41–45

STRAIGHT UP
Kurtka bluzowa 
ocieplana męska
Sztuka
materiał wierzchni: 100% poliester, kaptur: 60% bawełna 
40% poliester; z kapturem lub bez; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XL

TYLKO TERAZ

6900*

  06.0.434489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.434489 HOHENSTEIN HTTI  

  08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  

  11 - 46448 Shirley  11 - 46448 Shirley  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

1.

3.

3.

5.

2.

4.

4.

TYLKO TERAZ

109*

5.
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ACTIVE TOUCH
Koszula męska 
flanelowa 
ocieplana
Sztuka
100% bawełna; podszewka 
i wypełnienie: 100% poliester; 
kaptur: 90% bawełna, 
10% wiskoza; z kapturem lub 
bez; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

HITCENOWY

4900*

ACTIVE TOUCH
Spodnie 
robocze męskie
Para
materiał wierzchni: 65% poliester, 
35% bawełna; wstawki: 
100% poliamid (Cordura®); 
na szelkach; z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–58

TYLKO TERAZ

7900*

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI  15.0.61020 HOHENSTEIN HTTI    03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

1.

8.

7.

7.

8.

6.

2.

4.

NA
co dzień

ACTIVE TOUCH
Czapka/Rękawiczki 
męskie z dzianiny
Sztuka/Para
mieszanka poliakrylu i poliestru; 
z miękką podszewką z polaru; 
zapewnia ciepło dzięki wyściółce 
3M™-Thinsulate™; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S/M–L/XL

TYLKO TERAZ

1999*

6.
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CAR XTRAS
Koncentrat 
zapobiegający 
zamarzaniu
Opak. 5 l 
(1 l = 5,80)
o zapachu cytrynowym; 
sam koncentrat: do -60°C; 
wydajność 15 l gotowej 
mieszanki: do -10°C

TYLKO TERAZ

2900*

CAR XTRAS
Odmrażacz 
do szyb 
samochodowych
Opak. 750 ml 
(1 l = 10,65)
o zapachu cytrynowym; do -60°C

TYLKO TERAZ

799*

DURO
Przedłużacz 5 m
Sztuka
z zabezpieczeniem przed dziećmi; 
przewód H05VV-F3G 1,5 mm²; 
do użytku wewnętrznego

TYLKO TERAZ

1999*

DURO
Akcesoria 
zabezpieczające 
do drzwi i okien
Sztuka/Zestaw
do wyboru: zaciski do rolet, blokada łańcuchowa kraty 
do okienek piwnicznych, blokada łańcuchowa do drzwi, 
klips-zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych; 
z elementami montażowymi w zestawie

TYLKO TERAZ

4900*

Lornetka 
z bezstopniowym 
zoomem
Zestaw
• powiększenie: 10- lub 30-krotne
• średnica soczewek obiektywu: 60 mm
• składane muszle oczne dla noszących okulary
• z akcesoriami w zestawie

TYLKO TERAZ

9900*

WYŚWIETLACZ 
LCDTYLKO TERAZ

222*

CAR XTRAS
Powerbank z funkcją rozruchu
Sztuka
• wydajny akumulator LiPo z 3 × 5000 mAh
• oprawa robocza LED (światło ciągłe)
• 12 V, 250/500 A urządzenie rozruchowe do akumulatorów pojazdów
• mobilne zasilanie do ładowania komórek, tabletów, kamery
• czas ładowania: ok. 5 h
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RÓŻNE
RODZAJE

ZAKRES RUCHU 
GŁOWICY 

W POZIOMIE
ZASIĘG

1200 LUMENÓW 
STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY

180° MAX. 10 m

LIGHTZONE
Lampa LED z czujnikiem 
na podczerwień 
Sztuka
• strumień świetlny: 1200 lumenów
• reflektor sterowany czujnikiem na podczerwień
• zakres ruchu głowicy w poziomie: o ok. 180°
• nachylenie głowicy regulowane ręcznie
• zakres czujnika ruchu w poziomie: ok. 270°, 

w pionie: ok. 90°
• zasięg: max. 10 m

DURO
Przedłużacz 5 m
Sztuka
z zabezpieczeniem przed dziećmi; 
przewód H05VV-F3G 1,5 mm²; 
do użytku wewnętrznego

LIGHTZONE
Świeczki LED Tea Light
Zestaw 6/12 szt.
do wyboru 2 zestawy:
• 12 świeczek Tea Light lub 6 świeczek Tea Light maxi
• do użytku wewnątrz i na wolnym powietrzu
• z efektowną funkcją migotania w kolorze ciepłej bieli
• z wybudowaną funkcją timera
• świeczki Tea Light maxi mają możliwość zmiany koloru 

światła

TYLKO TERAZ

3300*

LIVING ART 
Świeczki urodzinowe
Opak.
100% parafina; od 4 do 75 świeczek 
w zestawie; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

599*

Worki 
biodegradowalne
Opak. 10 szt. 
(1 szt. = 0,60)
kompostowalne i biodegradowalne 
worki na odpady organiczne; wykonane 
z celulozy; pojemność: 10 l

TYLKO TERAZ

599*

LIGHTZONE
Lampy LED 
z czujnikiem 
ruchu
Zestaw 3 szt.
• światło aktywowane za pomocą 

czujnika ruchu na podczerwień 
na 30 sekund

• do wewnątrz i na zewnątrz
• w zestawie przegub kulowy 

do montażu naściennego dla 
każdej lampy

• baterie w zestawie: 9 × 1,5 V AA
• do wyboru białe: lub czarne 

TYLKO TERAZ

4900*

IP44

IP65

BATERIE 
W ZESTAWIE

IP44
TYLKO TERAZ

169*

AKCJA
biodegradacja

35www. .pl
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FUNKCJA DMUCHAWY 
DO ROZNIECANIA OGNIA

KOMINEK 
czysty w mig!

CIĘŻAR: 4,6 KG
FILTR DROBNEGO 

PYŁU I METALOWY 
FILTR OCHRONNY

POJEMNOŚĆ: 20 L1200 W
FUNKCJA 

CZYSZCZENIA 
FILTRA

W ZESTAWIE: DYSZA SZCZELINOWA, ŻAROODPORNY 
WĄŻ, RURA ŁĄCZĄCA/DYSZA METALOWA, 
FILTR DROBNEGO PYŁU I METALOWY FILTR OCHRONNY

TYLKO TERAZ

139*

QUIGG
Odkurzacz do popiołu
Sztuka
20-litrowy zbiornik metalowy z ognioodpornym 
wnętrzem; podwójny system filtracji; funkcja 
czyszczenia filtra uruchamiana przyciskiem; 
funkcja dmuchawy do rozniecania ognia; 
z akcesoriami w zestawie

ALDI
Zapałki 
kominkowe
Zestaw 3 × 50 szt.
o długości ok. 10 cm; do zapalania: 
zniczy, świeczek, rozpalania grilla 
lub kominka

TYLKO TERAZ

555*

Podpałka 
do kominka
Zestaw 32 szt. 
(1 szt. = 0,31)
ekopodpałka z drewna i wosku 
roślinnego zapewnia bezpieczne 
i czyste rozpalanie grilla, pieca 
i kominka, nie wydzielając przy tym 
przykrych zapachów

TYLKO TERAZ

999*

Czyścik 
do szyb 
kominkowych
Zestaw 2 szt.
czyści na sucho; można 
używać bez dodatku środków 
chemicznych; działa bez 
zarysowań

TYLKO TERAZ

1999*

3PAK

20LITROWY 
ZBIORNIK 

METALOWY 
Z OGNIOODPORNYM 

WNĘTRZEM

FUNKCJA 
CZYSZCZENIA 

FILTRA 
URUCHAMIANA 
PRZYCISKIEM

WYGODNY 
UCHWYT 

DO PRZENOSZENIA

ŻAROODPORNY 
WĄŻ

www. .pl
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DYSZA 
SZCZELINOWA




