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POCOPIANO
Kurtka dziecięca 
przeciwdeszczowa
Sztuka

HIT

52,00*

HIT

8,99*

HIT

49,00*
Ukraińska 
chałwa 
słonecznikowa
Opak. 475 g (1 kg = 18,93)

ROYAL CLASS
Koszula męska 
biznesowa
Sztuka

TYDZIEŃ EUROPY 
WSCHODNIEJ

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 19.08Okazje TYGODNIA

OD PONIEDZIAŁKU 19.08 OD ŚRODY 21.08 OD SOBOTY 24.08

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



Owoce  SEZONOWE

PROSTO
z Polski

Kapusta 
biała, luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Polska

PROMOCJA!

2,69*

3,99

-32%

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

PROMOCJA!

3,99*

5,99

-33%

Owoce  SEZONOWE

Cebula 
żółta, luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Polska

PROMOCJA!

3,39*

4,99

-32%Cukinia, 
luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Polska

PROMOCJA!

2,99*

4,49

-33%

Nektarynki 
w koszyku 
Opak. 1 kg
klasa I; kraje pochodzenia: 
Hiszpania/Włochy

PROMOCJA!

3,49*

5,99

-41%

OkazjeOD PIĄTKU 23.08

OkazjeOD PIĄTKU 23.08

Słonecznik
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

2,69*

3,99

-32%

Brzoskwinie 
w koszyku 
Opak. 1 kg
kraje pochodzenia: 
Grecja/Hiszpania

TYLKO
TERAZ

3,49*

Sałata 
w doniczce 
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

2,69*

3,99

-32%

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

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19.08–25.08
Okazje TYGODNIA



Owoce  SEZONOWE

OSKROBA
Chleb złocisty/wiejski 
Opak. 400/500 g (1 kg = 5,38/4,30)
tradycyjny chleb pszenno-żytni, na naturalnym zakwasie, 
produkowany bez dodatku polepszaczy i substancji 
konserwujących; do wyboru: wiejski lub złocisty

PROMOCJA!

2,15*

2,69

-20%

Bułka wiejska
Sztuka 70 g (100 g = 0,64)
pszenno-żytnia, z dodatkiem 
płatków ziemniaczanych

PROMOCJA!

0,45*

0,69

-34%

Bagietka 
z masłem czosnkowym
Sztuka 165 g (100 g = 1,51)
pszenna, z dodatkiem ziół i przypraw

2,49*

Ciastko z kremem 
waniliowym 
Sztuka 85 g (100 g = 2,22)
z ciasta francuskiego

1,89*

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

PROMOCJA!

2,00*

2,99

-33%

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

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19.08–25.08
Okazje TYGODNIA



Schab wieprzowy 
Opak. 360 g (1 kg = 18,89)
bez kości; plastry

PROMOCJA!

6,80*

8,49

TANIEJ O1,69ZŁ

Mięsiwo 
w sosie 
własnym 
Słoik 300 g (1 kg = 15,67)
do wyboru: mięsiwo 
w sosie własnym lub przysmak 
wieprzowy z szynką

PROMOCJA!

4,70*

5,39

TANIEJ O0,69ZŁ

KONSPOL
Kiełbaski 
Opak. 280 g (1 kg = 22,86)
do wyboru: kiełbaski z szynki 
lub kiełbaski śląskie 

PROMOCJA!

6,40*

7,99

TANIEJ O1,59ZŁ

Kiełbasa polska 
surowa długo 
dojrzewająca 
Opak. 230 g (100 g = 2,78)
kiełbasa wieprzowa, wędzona, 
surowa, dojrzewająca; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 175 g mięsa wieprzowego; 
do wyboru: klasyczna lub 
z pieprzem 

PROMOCJA!

6,40*

7,99

TANIEJ O1,59ZŁ

WIESENHOF 
Kurczak na patelnię 
w stylu gyros 
Opak. 500 g (1 kg = 29,98)
mięso z ud kurczaka; bez skóry; 
przyprawione w stylu gyros

TYLKO
TERAZ

14,99*
Konserwy 
wieprzowe 
Opak. 300 g (1 kg = 19,97)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO
TERAZ

5,99*

DROSED
Kurczak świeży 
Cena za kg
klasa A

PROMOCJA!

5,90*

6,99

TANIEJ O1,09ZŁ

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

www. .pl4 *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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MLECZNE PRZEKĄSKI

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

MILSANI
Śmietanka UHT 
12% tłuszczu
Opak. 200 g (100 g = 0,80)
w opakowaniu z podwójnym 
zamknięciem

PROMOCJA!

1,60*

TANIEJ O0,39ZŁ

1,99

URSI
Deser ryżowy
Opak. 200 g (100 g = 0,60)
ryż na mleku; do wyboru: jabłkowy, o smaku szarlotki, klasyczny, 
wiśniowy, o smaku rabarbaru, czekoladowy, cynamonowy

PROMOCJA!

1,20*

-24%

1,59

BUTELLA
Margaryna 
roślinna
Opak. 500 g (1 kg = 5,60)
80% tłuszczu

PROMOCJA!

2,80*

TANIEJ O0,69ZŁ

3,49

MLEKOVITA
Masło Polskie
Opak. 200 g (100 g = 2,40)
masło ekstra 82% tłuszczu

PROMOCJA!

4,80*

TANIEJ O1,19ZŁ

5,99

POLMLEK
Serek 
śmietankowy
Opak. 150 g (100 g = 1,60)
plastry; do wyboru: naturalny, ziołowy 
lub paprykowy

PROMOCJA!

2,40*

TANIEJ O0,59ZŁ

2,99

 bez substancji konserwujących

produkt
chłodzony

LATO
Batonik 
twarogowy
Opak. 40 g (100 g = 3,00)
w belgijskiej czekoladzie, 
o smaku czekoladowym

PROMOCJA!

1,20*

-24%

1,59

5www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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KNORR
Sos sałatkowy
Opak. 8/9 g (100 g = 10,00/8,89)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA!

0,80*

TANIEJ O0,19ZŁ

0,99
KAMIS
Przyprawa do papryki 
konserwowej
Opak. 30 g (100 g = 6,30) 
nadaje intensywny smak i aromat przetworom dzięki 
dużej zawartości ziaren gorczycy i nasion kopru

TYLKO
TERAZ

1,89*

KAMIS
Przyprawy 
Street Food
Opak. 13 g (100 g = 14,54)
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO
TERAZ

1,89*

 bez barwników
 bez dodatku aromatów

DOLINA SMAKU
Kluski śląskie
Opak. 750 g (1 kg = 3,60)
gotować około 7 minut

PROMOCJA!

2,70*

3,69

-26%

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA!

3,20*

4,39

-27%

DOLINA SMAKU
Pierogi ruskie
Opak. 750 g (1 kg = 4,27)
ze smażoną cebulką

produkt
głęboko 

mrożony

EKSPRESOWY
obiad 

 bez barwników
 bez dodatku aromatów

www. .pl6 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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ZŁOTY PLON
Makaron razowy 
świderki/penne
Opak. 500 g (1 kg = 4,40)
wyprodukowany z mąki razowej; 
100% pszenicy durum; do wyboru: 
penne lub świderki 

PROMOCJA!

2,20*

-25%

2,95

DOBRE PLONY
Ryż 
długoziarnisty
Opak. 4 × 100 g (1 kg = 3,25)
4 torebki w opakowaniu

PROMOCJA!

1,30*

-23%

1,69

MAMA MANCINI
Ciasto na pizzę 
z sosem pomidorowym
Opak. 600 g (1 kg = 7,92)
do wypieku; w rulonie; z sosem w zestawie

PROMOCJA!

4,75*

-20%

5,99

BASIA
Mąka 
Extra
Opak. 1 kg
tortowa, typ 405

PROMOCJA!

2,25*

-24%

2,99

HERBAPOL 
Dżem z wiśnią 
nadwiślańską
Opak. 280 g (1 kg = 10,68) 
dżem z wiśni nadwiślanki, odmiany uprawianej 
jedynie w dolinie środkowej Wisły 

TYLKO
TERAZ

2,99*

TRADER JOE’S
Proteinowe pieczywo chrupkie
Opak. 110/175 (100 g = 7,26/4,57)
do wyboru: z siemieniem lnianym i płatkami owsianymi, 
z rozmarynem i solą, z serem i cebulą 

TYLKO
TERAZ

7,99*

DEVELEY
Ocet
Butelka 250 ml (100 ml = 2,20)
doskonały jako składnik sosów 
dressingowych oraz zapraw 
do marynowania mięsa i ryb; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO
TERAZ

5,49*

produkt
chłodzony

7www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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Dostępne na ekspozytorze

BABUSZKA AGAFIA
Szampon 
do włosów 
Butelka 350 ml (1 l = 17,11)
na bazie korzenia mydlnicy 
lekarskiej; do wyboru różne 
rodzaje 

TYLKO
TERAZ

5,99*

BABUSZKA AGAFIA
Krem do rąk
Tubka 75 ml (100 ml = 6,65)
malinowy; wykazuje działanie 
zmiękczające i odżywcze

TYLKO
TERAZ

4,99*

BABUSZKA AGAFIA
Mydło w płynie
Butelka 500 ml (1 l = 13,98)
do ciała i rąk; do wyboru: 
jagodowe lub miodowe

TYLKO
TERAZ

6,99*

BABUSZKA AGAFIA
Pianka do kąpieli
Butelka 500 ml (1 l = 11,98)
ziołowa; łagodzi podrażnienia; zawiera 
prawoślaz lekarski

TYLKO
TERAZ

5,99*

BABUSZKA AGAFIA
Szampon-balsam 
do włosów
Butelka 550 ml (1 l = 14,53)
na ekstrakcie z propolisu; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO
TERAZ

7,99*

NATURALNE RECEPTURY BABUSZKI

www. .pl8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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KARPATY 
Napój z dzikiej 
róży/z czarnym 
bzem 
Butelka 0,33 l (1 l = 9,06)
z Ukrainy; na bazie wody źródlanej 

TYLKO
TERAZ

2,99*

ABK
Batonik Muu
Sztuka 29 g (100 g = 3,41)
wypełniony kakao, z delikatnym mlekiem, 
częściowo polany czekoladą mleczną 

TYLKO
TERAZ

0,99*

ROSHEN
Wafelek Korivka Milk Bar
Opak. 41 g (100 g = 1,93)
wafelek przekładany kremem śmietankowym, 
w mlecznej czekoladzie 

TYLKO
TERAZ

0,79*

ROSHEN 
Batonik 
Opak. 40 g (100 g = 2,48)
z mlecznej czekolady, 
wypełniony nadzieniem 
crème brûlée lub 
karmelowym 

TYLKO
TERAZ

0,99*

Ukraińska chałwa 
słonecznikowa
Opak. 475 g (1 kg = 18,93)
w polewie czekoladowej

HIT

8,99*

OFERTA SZEROKA JAK BAJKAŁ

9www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 19.08–25.08
Temat TYGODNIA



STREFA MALUSZKA

Cukierki
Opak. 335/340 g 
(1 kg = 16,42/16,18)
do wyboru: miętowe 
wypełnione nadzieniem 
czekoladowym lub owocowe

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

HARIBO
Żelki
Opak. 200 g (100 g = 1,70)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA!

3,40*

4,59

-25%

MAURINUS
Galaretka owocowa 
Opak. 300 g (1 kg = 16,63)
w cukrze; o różnych smakach

TYLKO
TERAZ

4,99*

Lubisie 
czekoladowe
Opak. 30 g (100 g = 3,00)
pyszne i pożywne ciasteczka 
biszkoptowe; nie zawierają 
substancji konserwujących 
i barwników

PROMOCJA!

0,90*

1,29

-30%

NESTLÉ
Kaszka ryżowa 
z owocami
Opak. 180 g (100 g = 2,78)
delikatny posiłek; 
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA!

5,00*

6,29

-20%

GERBER
Junior Obiadek dla dzieci
Słoik 250 g (100 g = 1,88)
po 1. roku życia; do wyboru: risotto z indykiem 
i warzywami, zupka pomidorowa z ryżem, 
jarzynowa z kurczakiem, warzywka z kurczakiem i kaszą

PROMOCJA!

4,70*

5,89

-20%

BISCOTTO
Wafelki z nadzieniem 
orzechowym 
Opak. 167 g (100 g = 2,28)
z kremem orzechowym; zawartość kremu: 83%; 
zawartość orzechów: 13%; 8-pak

PROMOCJA!

3,80*

4,99

-23%

CHÂTEAU
Czekolada & 
herbatnik
Opak. 300 g (1 kg = 26,67)
czekolada mleczna z herbatnikiem; do wyboru 
z nadzieniem mlecznym lub cappuccino 

PROMOCJA!

8,00*

9,99

TANIEJ O1,99ZŁ

CHÂTEAU
Mleczne myszki
Opak. 210 g (100 g = 3,10)
do wyboru: mleczne, karmelowe 
lub z płatkami kukurydzianymi

PROMOCJA!

6,50*

7,99

TANIEJ O1,49ZŁ

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

Andruty powstały w Kaliszu i są tam 
produkowane od ponad 150 lat, przy zachowaniu 
tej samej receptury i technologii. Do ich wypieku 
używa się specjalnych „żelazek”, obsługiwanych 

bezpośrednio przez cukiernika, dzięki 
czemu zawsze smakują wybornie, 

choć nieco się od siebie różnią.

Minutka
Opak. 100 × 1,4 g (1 szt. = 0,03)
herbata czarna w torebkach do zaparzania

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

MUCCI
Lody Mini Mix
Opak. 12 × 50 ml (1 l = 11,67)
waniliowe, z dodatkiem naturalnej wanilii 
Bourbon, w polewie z czekolady (3 szt.), czekolady 
mlecznej (3 szt.), czekolady białej (3 szt.) oraz 
czekolady mlecznej z migdałami (3 szt.)

PROMOCJA!

7,00*

9,99

-29%

KORAL
Lody wodne Jocker 
Opak. 80 ml (100 ml = 0,69) 
kompozycja czterech smaków: pomarańczy, 
cytryny, truskawki oraz owoców tropikalnych

PROMOCJA!

0,55*

0,79

-30%

Andruty Kaliskie
Opak. 60 g (100 g = 4,65) 
wyrabiane według niezmienionej 
od wieków receptury, w skład której 
wchodzą tylko cztery składniki: 
woda, cukier, mąka pszenna i olej 
rzepakowy 

TYLKO
TERAZ

2,79*

BISCOTTO
Ciastka szwajcarskie
Opak. 100 g
do wyboru czekoladowe 
ciastka w różnych kształtach

TYLKO
TERAZ

5,99*

BISCOTTO
Mieszanka ciastek
Opak. 400 g (1 kg = 27,48)
kruche ciastka

TYLKO
TERAZ

10,99*

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

www. .pl11 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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HORTEX
Napój owocowy
Butelka 1,75 l (1 l = 1,71)
do wyboru:
• jabłko-rabarbar
• jabłko-jagoda-mięta
• jabłko-malina-limonka

TYLKO
TERAZ

2,99*

7 NIEBO
Nektar czarna 
porzeczka 
Karton 1 l
zawartość soku: 25%

PROMOCJA!

1,55*

1,99

-22%

PURE FRUIT
Sok z czerwonych 
pomarańczy/
wieloowocowy
Butelka 1 l
świeżo wyciskany

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

PROFORMANCE
ISO Light
Butelka 0,5 l (1 l = 1,80)
napój izotoniczny o smaku grejpfrutowo-cytrynowym; zawartość soku 
owocowego: 6%; z dodatkiem 6 witamin i magnezu

PROMOCJA!

0,90*

1,19

-24%

SONNIGER
Sok 
Butelka 0,33 l 
(1 l = 4,82)
pomarańczowy 

PROMOCJA!

3,30*

TANIEJ O0,69ZŁ

3,99

TYMBARK
Sok 
pomarańczowy 
Karton 1 l
sok 100%

JUMP IN 
Napój 
energetyzujący
Puszka 250 ml (100 ml = 0,44)
classic

PROMOCJA!

1,10*

1,49

-26%

SANTA MINERALIS
Woda mineralna
Butelka 1,5 l (1 l = 0,47)
niegazowana

PROMOCJA!

0,70*

0,99

-29%

 bez substancji konserwujących

 bez bez substancji konserwujących

Z miąższem

Dostępne na ekspozytorze

1,59*

produkt
chłodzony

12www. .pl
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SMAKUJE Z PIWEM

PIWNA          PÓŁKA

LAY’S
Chipsy
Opak. 165/180 g (100 g = 2,52/2,31)
do wyboru: fromage, strong ostre chilli, 
papryka, zielona cebulka

PROMOCJA!

4,15*

4,99

TANIEJ O0,84ZŁ

TRADER JOE’S
Słonecznik
Opak. 400 g (1 kg = 5,25)
łuskany

PROMOCJA!

2,10*

3,49

-39%

KRUŠOVICE
Imperial
Puszka 0,5 l 
(1 l = 6,58)
piwo jasne pełne, posiada 
charakterystyczną złotą 
barwę, łagodną goryczkę, 
wyborną pianę oraz 
przyjemny wyrazisty 
smak;
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.

KARLSQUELL
Piwo jasne
Puszka 0,5 l 
(1 l = 2,86)
warzone wyłącznie 
z 3 składników;
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5,5% obj.

STAROPRAMEN
Piwo jasne
Puszka 0,5 l 
(1 l = 4,60)
dolnej fermentacji, 
warzone z dwóch 
rodzajów słodu i pięciu 
rodzajów chmielu, 
charakteryzujące się 
słodowym smakiem 
i wyraźną chmielową 
nutą goryczki;
kraj pochodzenia: 
Czechy 
alk. 5% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO
TERAZ

3,29*

1,43*

-20%

1,79
2,30*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,79
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NIVEA
Dezodorant
Opak. 200 ml (100 ml = 4,80)
dla mężczyzn, do wyboru Invisible, Silver Protect, Stress Protect; 
dla kobiet, do wyboru: Dry Comfort, Fresh Natural, Invisible

PROMOCJA!

9,60*

10,99

TANIEJ O1,39ZŁ

NIVEA
Kosmetyki 
do demakijażu
Opak. 125/150/200 ml 
(100 ml = 8,80/7,33/5,50)
głęboko oczyszczają i nawilżają skórę dzięki 
swojej delikatnej formule; do wyboru: płyn dwufazowy, 
żel-krem do mycia twarzy, płyn micelarny

PROMOCJA!

11,00*

13,99

-21%

NIVEA
Lekki krem
Opak. 100 ml
do każdego typu cery; do wyboru: odżywczy i łagodzący

PROMOCJA!

11,00*

12,99

TANIEJ O1,99ZŁ

AKUTA
Koncentrat 
do mycia naczyń
Butelka 500 ml (1 l = 6,40)
bardzo wydajny; do wyboru: cytrynowy, 
oryginalny, balsam

PROMOCJA!

3,20*

3,99

TANIEJ O0,79ZŁ

JOHNSON & JOHNSON
Szampon/Żel dla dzieci
Opak. 500 ml (1 l = 18,00) 
do wyboru: szampon Gold lub Shiny Drops; 
płyn do mycia: bedtime lub bąbelkowy

PROMOCJA!

9,00*

11,79

-23%

PUTZMEISTER
Spray 
do czyszczenia
Butelka 1 l
do wyboru: do czyszczenia 
kuchni, do czyszczenia 
łazienek lub kabin 
prysznicowych; w butelce 
w 100% biodegradowalnej

PROMOCJA!

4,50*

5,99

-24%

PROMOCJA!

11,00*

14,99

-26%

HILTON
Żwirek silikonowy
Opak. 3,8 l (1 l = 2,89)
chłonne granulki ze zdolnością 
wiązania przykrego zapachu, 
jednocześnie stanowiące ochronę 
antybakteryjną

PROMOCJA!

1,50*

1,99

-24%

KOKRA
Karma mokra 
dla kota
Puszka 415 g (1 kg = 3,61)
pełnoporcjowa karma dla dorosłych 
kotów; do wyboru: cielęcina i drób, 
drób, dziczyzna i indyk, ryba, wołowina 
i wątróbka

STREFA PUPILA
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DLA TWOJEGO
maleńs� a

SOXO
Kapcie dziecięce ze skórzaną podeszwą
Para 
85% bawełna, 13% poliamid, 2% elastan; podeszwa: 100% skóra; 
swoboda skarpetek połączona z wygodą kapci; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 23/24–27/28
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

14,99*

CLEMENTONI
Układanka 
Uczę się bawiąc 
Zestaw
edukacyjne układanki o różnej tematyce i stopniu trudności; do wyboru:
• Powie ci to moja mina, Kształty i kolory – dla dzieci od 2 lat
• Moje pierwsze słowa – dla dzieci od 4 lat
• Nauka pisania, Która jest godzina?, Uczę się angielskiego – dla dzieci od 5 lat

15,99*

12,99*

CHICCO
Grzechotka-gryzak
Sztuka
lekka i łatwa do trzymania grzechotka, idealna 
dla dzieci w pierwszych miesiącach życia; żywe, 
kontrastowe kolory przyciągają uwagę dziecka; zabawka 
stymuluje umiejętności manualne; do wyboru dwa rodzaje

34,00*

Hexbug Junior 
Robaki przytulaki
Sztuka 
urocze robaczki dla najmłodszych; wibrują i poruszają się po podłodze, zachęcając 
do zabawy; do wyboru pszczółka lub robaczek świętojański; w zestawie bateria

29,00*

Kocyk przytulanka
Sztuka
miła w dotyku pluszowa przytulanka z bohaterami 
bajek Kubuś Puchatek lub Myszka Mickey; wykonana 
z wysokiej jakości materiałów; wymiary: ok. 27 × 27 cm; 
do wyboru różne rodzaje

TULLO
Piłki sensoryczne 
Zestaw 
zestaw miękkich piłek przeznaczonych 
do ćwiczeń integracji sensorycznej 
oraz zabawy; każda piłka posiada 
inny rozmiar i strukturę; poprawiają 
umiejętność chwytania, pobudzają 
zmysł dotyku i wzroku 

32,00*
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DLA TWOJEGO
maleńs� a

CLEMENTONI 
Samochodzik 
Myszka Mickey
Sztuka 
zabawka do ciągnięcia na sznurku; 
po naciśnięciu przycisku autko 
wydaje dźwięk; rozwija sprawność 
manualną 

37,00*

Domek 
z papieru
Sztuka 
przestrzenny, kartonowy domek do kolorowania; możliwość kolorowania kredkami, 
flamastrami lub farbami; wysokość: ok. 70 cm; do wyboru różne rodzaje

13,99*

SPIN MASTER 
Piasek kinetyczny 
Opak. 910 g (1 kg = 38,46) 
łatwe modelowanie, ugniatanie; nie klei się do rąk, nie brudzi dłoni; 
nie wysycha; rozwija kreatywność i zdolności manualne; kolor: brązowy

35,00*

Hexbug nano
Sztuka 
interaktywna zabawka, która 
samodzielnie się porusza 
i wyglądem przypomina insekta; 
niewielki rozmiar – zabawka mieści się 
w dłoni; w zestawie bateria; do wyboru 
różne rodzaje

19,99*

ALBI
Gra stołowa 
bowling/curling 
Zestaw 
gry zręcznościowe w poręcznym wydaniu; do wyboru:
• bowling (kręgle) – zawiera matę (wymiary: 120 × 28 cm), 2 kule, 6 kręgli 

oraz 2 magnetyczne listwy uniemożliwiające przesuwanie się maty
• curling – zawiera matę (wymiary: 120 × 28 cm), 8 kamieni curlingowych, 

woreczek oraz 2 magnetyczne listwy uniemożliwiające przesuwanie się maty

49,00*
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Kolorowanka z farbkami 
Zestaw 
kolorowanka ze znanymi postaciami z dołączonymi farbkami 
do malowania; rozwija zdolności artystyczne; do wyboru różne tytuły

14,99*

DISNEY
Encyklopedia Cudowny Świat 
Sztuka
wyjątkowa książka pełna zaskakujących ciekawostek i niesamowitych zdjęć, po których 
oprowadzają znane postacie Disneya; pomysł na ciekawy prezent; do wyboru różne tytuły

13,99*

Książeczka składanka/ 
Megapaczka z szablonem 
Sztuka
do wyboru różne rodzaje i tytuły:
• książeczka składanka: modele do złożenia bez użycia kleju i nożyczek; 

kształci zdolności manualne
• megapaczka z szablonem: zestaw z kredkami, naklejkami, szablonem, 

pluszowym obrazkiem oraz z 24-stronicową kolorowanką

8,99*

DISNEY
Fiszki edukacyjne/Ubieranki naklejanki 
Sztuka
z postaciami z bajek Disneya; do wyboru różne serie i tytuły:
• Seria Disney uczy. Fiszki edukacyjne, Liczenie lub Alfabet
• Seria Ubieranki naklejanki, różne tytuły: Zaplątani, Jej Wysokość Zosia, 

Barbie, Kraina Lodu, Enchantimals

13,99*

Książka legendy/przysłowia/wiersze
Sztuka 
najciekawsze kolekcje baśni, bajek, wierszy i legend; do wyboru różne tytuły

5,99*

Dostępne na ekspozytorze

MOC książek
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25,00* Forma do pieczenia/
Zestaw śniadaniowy
Sztuka/Zestaw
ze wzorem Bardzo Głodnej Gąsienicy®; do wyboru różne rodzaje: 
• forma do pieczenia
• 3-częściowy zestaw śniadaniowy z melaminy

13,99* Pojemnik śniadaniowy/
Zestaw kubków
Sztuka/Zestaw
ze wzorem Bardzo Głodnej Gąsienicy®; do wyboru różne rodzaje:
• pojemnik śniadaniowy
• zestaw 4 kubków

WSZYSTKO SIĘ upiecze

QUIGG
Minipiekarnik elektryczny
Sztuka
pojemność: 13 l; 4 tryby grzania; 
regulacja temperatury do maks. 230°C; 
timer 60 min; z akcesoriami w zestawie; 
wymiary (dł. × głęb. × wys.): 40 × 34 × 25,5 cm

179,00*

1200 W

Pojemność: 
ok. 13 l

Timer 
60 min

4 tryby 
pracy

18www. .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.

21.08
Hity OD ŚRODY



99,00*

QUIGG
Szklany 
czajnik 
elektryczny
Sztuka
pojemność: 1,7 l; 
podświetlany pierścień LED 
zmienia kolor w zależności 
od temperatury wody; szkło 
Duran® odporne na działanie 
wysokiej temperatury; 
obrotowa podstawa 360°; 
do wyboru dwa rodzaje

2400 W

� kło Duran® 
odporne 

na działanie 
wysokiej 

temp� atury

Pojemność: 
ok. 1,7 l

24,00*
HOME CREATION
Pojemnik do przechowywania 
w stylu vintage
Sztuka
z przykrywką; do przechowywania np. ciastek i wypieków; 
nie nadaje się do mycia w zmywarce; wymiary: 21 × 13 cm; 
do wyboru różne rodzaje

11,99*

HOME CREATION
Akcesoria 
kuchenne 
śniadaniowe
Sztuka/Zestaw
do wyboru różne rodzaje:
• łyżka do miodu/dżemu, 

2 szt.
• zestaw 2 kieliszków 

do jajek
• nóż śniadaniowy ze stali 

nierdzewnej
• maselniczka

49,00*
HOME CREATION
Chlebak w stylu vintage
Sztuka
z ocynkowanej stali; z przykrywką; 
do przechowywania chleba, ciast, innego 
pieczywa i wypieków; nie nadaje się do mycia 
w zmywarce; wymiary: 30 × 17,5 × 15 cm

Dostępne 
dwa kolory:

Zmienia kolor pod wpływem ciepła

50oC 91oCdo
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Sprawdź inne 
książki na 

str. 18 

9,99*
Poradnik 
Smak zdrowia 
Sztuka
najnowsza seria poradników 
dietetycznych; do wyboru 
różne tytuły:
• Detoks – zadbaj o wątrobę
• Smacznie dla diabetyka
• Obniżamy ciśnienie
• Sprawny umysł
• Wspieramy odporność
• Dieta dla kobiet 50+
• Uciec przed zawałem
• Zdrowe jelita

Dostępne na ekspozytorze

49,00*

HOME CREATION
Miski porcelanowe 
z przykrywką, 3 szt.
Zestaw
do zamrażania, przechowywania i serwowania; 
nadają się do użytku w kuchenkach 
mikrofalowych i piekarnikach, nadają się 
do mycia w zmywarce; nie przepuszczają 
zapachów; do wyboru różne rodzaje

19,99*

Deska bambusowa 
Sztuka 
z wytrzymałym i odpornym wzorem haftu; 
z wysokiej jakości certyfikowanego drewna 
bambusowego; wymiary: 33 × 24 cm 
lub 20 × 15 cm; do wyboru różne wzory

Wysokiej
 jakości 

armatura 
chromowana

Funkcja 
Eco-Click 

99,00*

HOME CREATION
Bateria chromowana 
Sztuka
• cichy, 35-milimetrowy regulator strumienia
• płynna regulacja temperatury z blokadą 

przed poparzeniem
• z zaworem zwrotnym 
• nadaje się do przepływowych podgrzewaczy 

wody
• z ceramicznymi uszczelkami
• z funkcją Eco-Click pozwalającą zaoszczędzić 

nawet do 50% wody
• szybki i łatwy montaż dzięki standardowym 

połączeniom
do wyboru różne rodzaje 

9,99*

Wymiary: 33 × 24 cm Wymiary: 20 × 15 cm
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29,90*

PROFESJONALNY
sprzęt

QUIGG
Sokowirówka
Sztuka
2 poziomy prędkości; obudowa 
ze stali nierdzewnej; zbiornik 
na sok o pojemności 1 l; zbiornik 
na odpadki o pojemności 2 l; nóż 
i mikrosito ze stali nierdzewnej; 
do wyboru dwa kolory

1050 W
Programowanie 

ilości 
przygotowanej 

kawy (2, 4, 6, 8, 10 
lub 12 � liżanek)

149,00*

QUIGG
Ekspres do kawy 
z wbudowanym 
młynkiem
Sztuka
panel obsługowy z wyświetlaczem LCD; 
możliwość zaprogramowania czasu 
włączenia ekspresu; zbiornik na wodę 
o pojemności 1,5 l; zbiornik na kawę 
ziarnistą o pojemności 250 g; blokada 
kapania po zdjęciu dzbanka z podstawy; 
obudowa ze stali nierdzewnej

MORENO
Caffè Crema
Opak. 1 kg
kawa palona, ziarnista; mieszanka ziaren kawy 
Arabica i Robusta gwarantująca doskonały 
balans między mocą i łagodnością 

399,00*

Blokada 
b� pieczeńs� a800 W
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DLA WYMAGAJĄCEGO
mężczyzny

49,00*

STRAIGHT UP
Moda XXL Spodnie 
męskie Cargo
Para
98% bawełna, 2% elastan; kieszenie boczne; 
dodatkowe kieszenie na nogawkach; 
do wyboru trzy kolory
Rozmiary: 56–62
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

65,00*

STRAIGHT UP
Moda XXL Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester;
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 3XL–5XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

19,99*

STRAIGHT UP
Moda XXL T-shirt męski 
Indygo z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 3XL–5XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

CU 812624

35,00*

ROYAL LIFE
Modny pasek 
męski 
Sztuka
ze skóry bydlęcej; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 95–105 cm
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

1.

2.

1.

2.
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Wodoodporny 
i wiatroszczelny 

materiał 
wierzchni 

Wodoodporny 
i wiatroszczelny 

materiał 
wierzchni 

POCOPIANO
Kurtka dziecięca 
przeciwdeszczowa 
Sztuka
100% poliester z powłoką poliuretanową, podszewka 
kurtki i kaptura: 95% bawełna i 5% wiskoza lub 
100% bawełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

HIT

52,00*

62,00*

UP2FASHION
Kurtka damska 
przeciwdeszczowa 
Sztuka
100% poliester z powłoką 
poliuretanową; z kapturem; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  17.0.04245 HOHENSTEIN HTTI  17.0.04245 HOHENSTEIN HTTI  

72,00*

STRAIGHT UP
Kurtka męska 
przeciwdeszczowa 
Sztuka
100% poliester z powłoką 
poliuretanową; z kapturem; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  17.0.04245 HOHENSTEIN HTTI  17.0.04245 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

www. .pl23 *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.

21.08
Hity OD ŚRODY



24,00*

Parasol 
automatyczny
Sztuka
średnica: ok. 105 cm; stabilny 
stelaż; system ochrony przed 
wiatrem; do wyboru różne 
rodzaje

19,99*

Parasol automatyczny 
kieszonkowy
Sztuka
średnica: ok. 95 cm; chromowany metalowy 
drążek teleskopowy; do wyboru różne rodzaje

6,99*

GARDEN FEELINGS
Rośliny 
kwitnące
Sztuka
średnica doniczki: 12 cm; 
średnica rośliny: 15–25 cm; 
do wyboru różne rodzaje

70,00*

GARDEN FEELINGS
Storczyk 
Phalaenopsis 
Sztuka
dwupędowy; w betonowej 
donicy; wysokość: 45–65 cm; 
do wyboru różne rodzaje

16,99*

GARDEN FEELINGS
Trawa 
zimotrwała
Sztuka
w donicy 4 l; wysokość 
w zależności od gatunku: 
40–100 cm; wiek roślin: 
1 do 2 lat; roślina mrozoodporna; 
do wyboru różne rodzaje

13,99*

GARDEN FEELINGS
Rośliny 
owadożerne
Sztuka
w plastikowej doniczce 
o średnicy 9 cm; 
do wyboru różne rodzaje
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GZELLA
Burger ziemniaczany 
z boczkiem
Opak. 240 g (100 g = 2,50)
bez glutaminianu sodu i fosforanów

TYLKO
TERAZ

5,99*

Labraks 
patroszony 
Cena za 100 g
cały

TYLKO
TERAZ

2,99*

SZUBRYT
Szynka/Schab 
Opak. 80 g (100 g = 5,61)
100 g wyrobu wyprodukowano 
ze 107 g schabu wieprzowego; 
do wyboru: schab ze świniobicia 
lub szynka podobna do tej z PRL–u 

TYLKO
TERAZ

4,49*

Pstrąg 
łososiowy
Cena za 100 g
filet ze skórą; świeży

ABRAMCZYK
Morszczuk 
australijski 
Cena za 100 g 
filet

TYLKO
TERAZ

3,99*

GRILL TIME
Kiełbasa 
biała
Opak. 500 g 
(1 kg = 15,98)
surowa; w naturalnym 
jelicie

TYLKO
TERAZ

7,99*

MORLINY
Kiełbaski 
z piersi 
kurczaka
Opak. 360 g 
(1 kg = 16,64)
mięso kurczęce: 93%, 
w tym mięso z piersi 
kurczęcej: 71%

TYLKO
TERAZ

5,99*

Wszystkie produkty na stronie 
dostępne w lodówkach

produkt
chłodzony

GRILL TIME
Kręciołki 
z karkówki 
na grilla
Opak. 310 g 
(1 kg = 32,23)
mięso wieprzowe 
smakowicie doprawione 
posypką z przypraw 

TYLKO
TERAZ

9,99*

PROMOCJA!

3,40*

TANIEJ O0,39ZŁ

3,79
** 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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Ciastko duet 
jagodowo-budyniowy
Sztuka 95 g (100 g = 1,57)
z ciasta półfrancuskiego

TYLKO
TERAZ

1,49*

MALUTA
Jogurt śmietankowy
Opak. 220 g (100 g = 0,90)
zawiera tylko trzy składniki; zawartość tłuszczu: 
9%; do wyboru również w wariancie bez laktozy 

TYLKO
TERAZ

1,99*

KONSPOL
Pierogi z mięsem 
i kaszą gryczaną
Opak. 240 g (100 g = 2,50)
receptura cienkiego ciasta; z prażoną cebulką

TYLKO
TERAZ

5,99*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

SERY Z GOLISZEWA
Ser Boryna 
Opak. 135 g (100 g = 3,33)
ser typu szwajcarskiego, 
półtłusty w plastrach 

TYLKO
TERAZ

4,49*

ŁACIATY
Serek kanapkowy
Opak. 150 g (100 g = 1,73)
puszysty i kremowy; z czosnkiem

TYLKO
TERAZ

2,59*

Lody Manhattan
Opak. 180 ml (100 ml = 1,66)
o smaku waniliowo-czekoladowym
lub pomarańczowym

TYLKO
TERAZ

2,99*

produkt
głęboko 

mrożony

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

PROMOCJA!

6,00*

TANIEJ O1,49ZŁ

7,49

MaasdamerMaasdamer
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

KINDER
Czekolada
Opak. 100 g
8 batoników z czekolady mlecznej

PROMOCJA!

3,70*

4,69

-21%

produkt
chłodzony
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COCCOLINO
Woda zapachowa do żelazek
Butelka 1 l
podczas prasowania nadaje ubraniom świeży zapach; 
regularne stosowanie pomaga zapobiegać osadzaniu się 
kamienia w żelazku

TYLKO
TERAZ

6,99*

TYLKO
TERAZ

9,99*

COCCOLINO
Płyn do płukania tkanin – koncentrat 
Butelka 1,45 l (1 l = 6,89)
linia perfumowana, z wyjątkową technologią mikrokapsułek; 
wystarcza na ok. 58 prań; do wyboru różne zapachy

COCCOLINO
Saszetki zapachowe, 3-pak
Opak. 3 szt. (1 szt. = 2,33)
zawierają kuleczki, które stopniowo uwalniają zapach; 
ubrania będą przyjemnie pachnieć nawet przez 6 tygodni

TYLKO
TERAZ

6,99*

ACE
Wybielacz
Butelka 1 l
o cytrynowym zapachu

TYLKO
TERAZ

4,99*

Dostępne na ekspozytorze
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RÓŻNE KOLORY:

RÓŻNE KOLORY:

RÓŻNE KOLORY:

STYLOWE 
AKCESORIA
kuchenne

17,99*

HOME CREATION
Zestaw nożyczek, 
4-częściowy
Zestaw 4 szt. 
w zestawie:
• nożyczki krawieckie: ok. 24,5 cm
• nożyczki do użytku domowego: ok. 21,5 cm
• nożyczki rzemieślnicze: ok. 13,5 cm
• nożyczki szkolne: ok. 12 cm 

19,99*

HOME CREATION
Akcesoria 
kuchenne 
specjalistyczne
Sztuka
do wyboru różne rodzaje: 
• kula do przypraw 
• łyżka wielofunkcyjna 5 w 1 
• tarka ręczna o grubych oczkach 
• nóż do siekania z podwójnym ostrzem 
• wyciskarka do cytrusów

3,49*

Rękawice nitrylowe 
lawendowe 
Opak. 10 szt. (1 szt. = 0,35) 
bezpudrowe; nawilżane aloesem 
i witaminą E; do wyboru rozmiar S, M, L

29,00*

Ścierki 
kuchenne, 3 szt.
Zestaw
55% len, 45% bawełna; wymiary: 
50 × 70 cm; do wyboru różne rodzaje

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PRANIA

60°C

25,00*

Rękawice/
Łapki kuchenne
Zestaw 
100% bawełna, 
wypełnienie: 100% poliester; 
dwie rękawice lub dwie łapki 
kuchenne; z silikonowym 
wykończeniem; 
do wyboru różne rodzaje
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RÓŻNE 
WZORY:

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

Na materac 
o wysokości 
m� . 25 cm

75,00*

NOVITESSE
Pościel 
z makosatyny
Komplet
100% bawełna BIO; 
z zamkiem błyskawicznym; 
wymiary: 160 × 200 cm; 
do wyboru różne wzory

2.

M1SM3RP39 Shirley

TE

MPERATURA

PRANIA

60°C

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

PRZYJEMNY 
sen

1.

1.

1.

3.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically Grown 
Materials Certifi ed by Control 

Union CU 809507
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RÓŻNE 
WZORY:

RÓŻNE KOLORY:

33,00*
HOME CREATION
Zestaw koszy plecionych, 
3 szt.
Zestaw
w zestawie:
• duży kosz o wymiarach: 34,5 × 24 × 13 cm
• małe kosze o wymiarach: 20 × 15 × 12,5 cm

  1201001 Centexbel  1201001 Centexbel  

TE

MPERATURA

PRANIA

60°C

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

23,00*

NOVITESSE
Poszewki 
z makosatyny, 
2 szt.
Zestaw
100% bawełna BIO; z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
40 × 80 cm; do wyboru różne 
rodzaje

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PRANIA

60°C

M1SM3RP39 Shirley

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

2.

29,00*

QUALITY TEXTILES
Prześcieradło 
z jerseyu 
z gumką
Sztuka 
100% bawełna BIO; wymiary: 
90 × 200 cm; do wyboru różne 
kolory 

42,00*

KRONTALER
Zegar radiowy
Sztuka 
cyfrowy wyświetlacz; wskazanie 
daty oraz dnia tygodnia; 
2 alarmy, funkcja drzemki oraz 
alarm spotkania; dodatkowe 
wskazanie temperatury (°C/°F), 
fazy księżyca; z możliwością 
montażu na ścianie; w zestawie 
baterie; do wyboru różne rodzaje

78 cm

34 cm

3.

99,00*

NOVITESSE
Poduszka 
z wypustkami/
z żelem 
wodnym
Sztuka
tkanina: 100% poliester, 
wkład: poliuretan; wysokość: 
11 cm; poszewka z zamkiem 
błyskawicznym; wymiary: 
34 × 78 cm; do wyboru 
dwa rodzaje

  45176 OeTI

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically Grown 
Materials Certifi ed by Control 

Union CU 809507
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Kołnierzyk 
z wkładką 

Wendler

45,00*
STRAIGHT UP
Jeansy 
męskie
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®);
z 5 kieszeniami; do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 48–54
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  11-47091 Shirley  11-47091 Shirley  

  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  08.0.59972 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Koszula męska 
biznesowa
Sztuka
100% bawełna; nie wymaga 
prasowania; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 40–43
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

HIT

49,00*

1.

2.

2.

1.

PROSTA 
elegancja

www. .pl31 *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.

24.08
Hity OD SOBOTY



7-pak

2 pary

3-pak

5,99*

Przeciwzapachowe 
wkładki do obuwia, 
2 pary 
Opak. 2 pary
warstwa lateksu z węglem aktywnym 
likwiduje nieprzyjemny zapach; 
zapewniają komfort podczas chodzenia 

22,00*

ENRICO MORI 
Skarpety 
męskie, 7-pak
Opak. 7 par 
83% bawełna, 15% poliamid, 
2% elastan; czarne, 
z wyhaftowanym wzorem
Rozmiary: 39/41–44/46 

25,00*
ENRICO MORI
Bokserki męskie retro 
z bawełną BIO, 3-pak
Opak. 3 pary
96% bawełna BIO, 4% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy kolorystyczne
Rozmiary: M–XXL

  42531 0eTI

45,00*
ROYAL LIFE
Podręczna torba podróżna
Sztuka 
obszerna komora główna; z dodatkowymi kieszeniami, 
zamykana na zamek; do wyboru różne rodzaje 

55,00*

Cyfrowy miernik 
uniwersalny
Sztuka
do wyboru 2 różne mierniki 
uniwersalne

Miernik A:
• pomiar prądu: maksymalnie 600 A
• pomiar napięcia: maksymalnie 600 V
• pomiar napięcia diodowego 
• dźwiękowy tester połączenia 
• pomiar rezystancji 
• funkcja przechowywania danych 
• bateria 1 × 9 V (w zestawie) 
• wielkość otworu zacisku 

cęgowego: 30 mm

Miernik B:
• pomiar prądu: maksymalnie 10 A 
• pomiar napięcia: maksymalnie 600 V 
• pomiar rezystancji
• pomiar napięcia diodowego 
• dźwiękowy tester połączenia 
• test baterii 
• pomiar tranzystora 
• funkcja przechowywania danych 
• bateria 1 × 9 V (w zestawie)

MIERNIK A

600 A 600 V

MIERNIK B

600 V

  Z0.6002 HOHENSTEIN HTTI  Z0.6002 HOHENSTEIN HTTI  

Certi� ed by CU 849214Certi� ed by CU 849214
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Dostępne na ekspozytorze

9,99*

BIC 
Flamastry Kids, 12 szt.
Zestaw 12 szt. 
tusz na bazie wody jest łatwo zmywalny z rąk; 
dla dzieci powyżej 5. roku życia

9,99*

BIC
Kredki/Pastele olejne, 24 szt. 
Zestaw
w papierowej osłonce; dla dzieci powyżej 5. roku życia; sześciokątny 
korpus ułatwia trzymanie kredki; zawiera dwa metaliczne kolory

12,99*

BIC 
Cienkopisy 
Opak. 6 szt. 
dostosowane do cienkiego pisania; 
różne kolory w opakowaniu

25,00*

DISNEY 
Zestaw artystyczny, 68 elementów 
Zestaw 
zestaw składa się z: 12 pisaków, 12 kredek woskowych oraz 12 kredek ołówkowych, 
12 pasteli, 12 farb akwarelowych, pędzla, temperówki, ołówka, gumki do mazania, 
kleju, linijki, palety do malowania i 4 kartek ze szkicem do kolorowania; cały zestaw jest 
zorganizowany w jednej, zamykanej walizeczce z rączką, ułatwiającej przechowywanie 
i przenoszenie; produkt przeznaczony dla dzieci w wieku: 3+; wymiary: 22 × 31 × 4 cm 

KOLOROWY
świat dziecka

68
ELEMENTÓW

12 
PISAKÓW

12 KREDEK 
WOSKOWYCH

12 FARB 
AKWARELOWYCH

12 PASTELI

ZAMYKANA 
WALIZKA 
Z RĄCZKĄ
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3,69*

BIC
Automatyczny 
długopis 
niebieski, 3-pak
Opak. 3 szt.
obudowa w kolorze tuszu

9,99*

BIC
Kredki Aqua, 12 szt.
Zestaw 12 szt. 
nietoksyczne; dla dzieci powyżej 5. roku 
życia; przy użyciu wody kredki dają efekt 
farby akwarelowej

4,69*

BIC 
Niebieski długopis 
żelowy, 2-pak
Opak. 2 szt. 
o cienkiej końcówce

3,99*

BIC
Długopis Round, 8 szt.
Zestaw
transparentna obudowa w kolorze tuszu, wysokiej jakości tusz, średnica końcówki 
1,0 mm zapewnia szerokość linii pisania 0,32 mm; do wyboru: czarny lub niebieski

3,99*

BIC
Zakreślacz
Sztuka 
żółty; z fluorescencyjnym 
tuszem 

5,99*

BIC
Ekologiczny 
klej w sztyfcie 
Opak. 3 szt.
do papieru; czas schnięcia: 
ok. 1 minuta

4,99*

BIC
Korektor w piórze
Opak. 7 ml (100 ml = 71,29)
z igłową końcówką

9,99*

PILOT
Pióra kulkowe 
Frixion
Sztuka
do wyboru: czarne lub niebieskie

24,00*

PILOT
Wkład do pióra 
Frixion
Opak. 3 szt. 
do wyboru: czarne lub niebieskie 

JAK ZA DAWNYCH CZASÓW

PASUJE DO

Dostępne na ekspozytorze

Biodegradowalny, 

nie podlega 

bioakumulacji, 

na bazie wody
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Nowy produkt 
wprowadzony 
na stałe 
do asortymentu

Produkt w stałym asortymencie 
w promocyjnej cenieHONORUJEMY PŁATNOŚCI:

PEŁNA 
przejrzystość

KÄRCHER
Elektryczna myjka do okien
Zestaw
duża ssawka o szerokości 25 cm; zbiornik na brudną wodę o pojemności 100 ml; 
czas pracy: ok. 20 min; łatwe i szybkie czyszczenie wszystkich gładkich 
powierzchni bez smug i zacieków; system odsysania wody zapobiega 
jej kapaniu; z akcesoriami w zestawie

25 cm

Pad 
z mikrofibry

Akc� oria 
w z� tawie: środek 

do czyszczenia 
okien (koncentrat – 
2 × 20 ml); butelka 
ze sprysk� aczem

Wydajność 
powierzchniowa 
na 1 ładowanie: 

ok. 55 m2 = 18 okien

Ni ielka waga 
urządzenia:

ok. 0,5 kg

189,00*
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