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Bonjour!
TYDZIEŃ FRANCUSKI

LE COQ DE FRANCE
Camembert
Opak. 250 g (100 g = 2,48)

QUEENTEX
Moda XXL
Tankini damskie
Sztuka 

STRAIGHT UP
Koszula 
męska 
lniano-
-bawełniana
Sztuka 

HIT

34,00*

HIT

39,00*6,20*

6,99

HITTANIEJ O

0,79 ZŁ

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

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 10.06Okazje TYGODNIA

OD PONIEDZIAŁKU 10.06 OD ŚRODY 12.06 OD SOBOTY 15.06



Okazje OD PIĄTKU 14.06

PROMOCJA!

4,49*

9,99

-55% Brzoskwinie, 
luz
Cena za kg
klasa I; kraje pochodzenia: 
Włochy/Hiszpania/Grecja

4,49
-55%

Rzodkiewka, 
pęczek
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

0,99*

1,49

-33%

PROMOCJA!

5,59*

7,99

-30%
Fasola biała
Siatka 1 kg
kraj pochodzenia: Polska

Okazje OD PIĄTKU 14.06

PROMOCJA!PROMOCJA!

4,79*

6,49

-26%
Cytryny, luz
Cena za kg
klasa I; kraje pochodzenia: 
Hiszpania/Argentyna kraj pochodzenia: PolskaHiszpania/Argentyna

PROMOCJA!

4,79

świeże!
ZAWSZE

Arbuz 
żółty, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Hiszpania

TYLKO
TERAZ

3,99*

PROMOCJA!

4,49*

5,99

-25%

Melon 
miodowy
Cena za kg
kraje pochodzenia: 
Hiszpania/Maroko

BIO Jabłka
Opak. 600 g (1 kg = 8,32)
klasa I;
kraj pochodzenia: Włochy 

PROMOCJA!

4,99*

6,99

-28%

PROMOCJA!

3,99*

5,79

-31%
Ogórki 
gruntowe, 
luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: 
Polska

PROMOCJA!

0,99*

1,49

-33%
Czosnek młody
Sztuka
kraje pochodzenia: Polska/Egipt

TYLKO
TERAZ

2,99*

Kapusta 
Pak Choi
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Okazje TYGODNIA



Okazje OD PIĄTKU 14.06

Ciastko 
z kremem 
waniliowym
Sztuka 85 g 
(100 g = 1,53)
z dodatkiem naturalnej 
wanilii Bourbon

PROMOCJA!

1,30*

1,89

-31%
GOLDÄHREN
Bułeczki 
mleczne
Opak. 400 g 
(1 kg = 10,75)
10 sztuk 
w opakowaniu

PROMOCJA!

4,30*

5,29

TANIEJ O0,99ZŁ

Chleb 
staropolski 
Sztuka 400 g (1 kg = 7,48)
pszenno-żytni z chrupiącą 
skórką 

2,99*

Croissant 
maślany 
Sztuka 51 g 
(100 g = 2,33)
zawartość masła: 24% 

1,19*

Bagietka 
francuska 
Sztuka 250 g 
(100 g = 1,12)
pszenna; na zakwasie 
pszennym

TYLKO
TERAZ

2,79*

Croissant z nadzieniem 
czekoladowo-orzechowym
Sztuka 82 g (100 g = 1,83)
z orzechami włoskimi

PROMOCJA!

1,50*

1,99

-24%

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA!

5,00*

5,99

TANIEJ O0,99ZŁ
ŁUKÓW
Rostbef 
luksusowy
Opak. 100 g
w plastrach

TYLKO
TERAZ

5,99*

SOKOŁÓW
Golonka 
wieprzowa
Puszka 300 g (1 kg = 19,97)
mięso wieprzowe 86%

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

GRILL TIME
Kaszanka
Opak. 400 g (1 kg = 7,50)
do wyboru: cebulowa, 
klasyczna, z boczkiem

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TRADYCYJNE
smaki!

PROMOCJA!

2,19*

2,69

TANIEJ O0,50ZŁ

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka 
wieprzowa
Cena za 100 g
świeża

produkt
chłodzony

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA!

6,40*

7,49

TANIEJ O1,09ZŁ

RODZINNE 
PRZYSMAKI
Kiełbaski 
pieprzowe
Opak. 300 g (1 kg = 21,33)
wieprzowe; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 116 g 
mięsa wieprzowego

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

3,40*

3,99

TANIEJ O0,59ZŁ

MORLINY
Berlinki z kurcząt
Opak. 250 g (100 g = 1,36)
mięso z kurcząt 84%

PROMOCJA!

2,90*

3,49

TANIEJ O0,59ZŁ
PRZYSMAKI KONESERA
Metka cebulowa
Opak. 160 g (100 g = 1,81)
mięso wieprzowe 85%

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Okazje TYGODNIA



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

POŁCZYŃSKIE 
Piwo 
bezglutenowe
Butelka 0,5 (1 l = 7,98)
jasne, pełne; opracowane 
specjalnie dla osób 
nietolerujących glutenu;
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,7% obj.

NOWOŚĆ!

3,99*

DELICPOL
Biszkopty 
bezglutenowe
Opak. 150 g (100 g = 2,66)
z galaretką 
o smaku pomarańczowym, 
w czekoladzie

NOWOŚĆ!

3,99*

GUT BIO
BIO Bułki 
do wypieków
Opak. 320/360 g 
(1 kg = 24,97/22,19)
4 sztuki w opakowaniu; 
do wyboru: 
• pszenne
• wieloziarniste
• pszenno-żytnie z dodatkiem 

płatków owsianych

NOWOŚĆ!

7,99*

NOWOŚĆ!

4,49*

PRIME FOOD
Parówki 
z szynki 
dla dzieci
Opak. 200 g 
(100 g = 2,25)
94% szynki

NOWOŚĆ!

8,99*

GUT BIO
BIO Lody
Opak. 500 ml 
(1 l = 17,98)
z dodatkiem 
śmietanki; 
do wyboru: wanilia 
Bourbon lub 
czekolada

produkt
chłodzony  bez dodatku fosforanów

 bez dodatku glutaminianu 
 monosodowego

 bez barwników
 bez substancji konserwujących

produkt
głęboko 

mrożony

gotowe 
w 8-10 min

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.

NOWE Okazje! OD TERAZ NA STAŁEW OFERCIE
Wszystkie poniższe produkty znajdują się teraz w stałej ofercie ALDI. 
Szukaj ich na półkach w swoim sklepie – niezależnie 
od dnia tygodnia!



     

RYBY Z ALDI

SMACZNY
początek dnia

5,99*

ADMIRAŁ 
Filety śledziowe
Opak. 240 g (100 g = 2,50)
do wyboru: 
• z żurawiną 
• z czosnkiem niedźwiedzim 
• z suszonymi pomidorami 
• z chili 
• korzenne 

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

4,55*

5,49

TANIEJ O0,94ZŁ

OCEAN STEAMER
Filet z tuńczyka w oleju
Puszka 195 g (100 g = 3,25)
w oleju słonecznikowym; doskonały do sałatek; 
masa netto po odsączeniu: 140 g

PROMOCJA!

1,60*

1,79

TANIEJ O0,19ZŁ
PIĄTNICA
Skyr
Opak. 150 g 
(100 g = 1,07)
jogurt naturalny 
typu islandzkiego

produkt
chłodzony

Rama Classic
Opak. 450 g (1 kg = 6,67)
z wysokiej jakości olejem rzepakowym

PROMOCJA!

3,00*

3,85

-22%

produkt
chłodzony

PRÉSIDENT
Twaróg delikatny
Opak. 200 g (100 g = 1,00)
oryginalny serek z dodatkiem 
śmietanki; do wyboru:
• ze szczypiorkiem 
• naturalny 
• z rzodkiewką
• z pomidorem

PROMOCJA!

2,00*

2,49

TANIEJ O0,49ZŁ

produkt
chłodzony

Serek twarogowy, 
wiaderko
Opak. 200 g (100 g = 1,65)
o puszystej konsystencji; do wyboru: 
o smaku śmietankowym lub ziołowym

PROMOCJA!

3,30*

3,99

TANIEJ O0,69ZŁ

produkt
chłodzony

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

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Okazje TYGODNIA



produkt
chłodzony

6,20*

6,99

HITTANIEJ O

0,79 ZŁ

SÓL MORSKA Z GUÉRANDE POCHODZI Z JEDNEJ Z NAJSTARSZYCH SOLARNI MORSKICH W EUROPIE

TYLKO
TERAZ

4,49*

FRANTASTIQUE!
Francuska zupa
Puszka 400 g (1 kg = 11,23)
do wyboru zupa na bazie 
musztardy Dijon lub zupa rybna 
po prowansalsku

PRÉSIDENT
Camembert
Opak. 120 g (100 g = 2,75)
ser o wyjątkowej recepturze i smaku; do wyboru: naturalny, 
zioła prowansalskie lub z zielonym pieprzem

PROMOCJA!

3,30*

3,99

TANIEJ O0,69ZŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

LE COQ DE FRANCE
Brie
Opak. 200 g (100 g = 2,00)
francuski ser pleśniowy, 
miękki; zawartość tłuszczu 
w suchej masie: 60%

PROMOCJA!

4,00*

4,99

TANIEJ O0,99ZŁ

TYLKO
TERAZ

5,99*

PRÉSIDENT
Masło
Opak. 200 g (100 g = 3,00)
francuskie masło ekstra, 82% tłuszczu

TYLKO
TERAZ

3,99*

LE COQ DE FRANCE
Serek twarogowy
Opak. 150 g (100 g = 2,66)
puszysty serek twarogowy na bazie 
śmietany Crème Fraiche; do wyboru: 
z ziołami, z solą morską z Guérande 
lub z zielonym pieprzem

TYLKO
TERAZ

9,99*

Raclette
Opak. 200 g (100 g = 5,00)
ser dojrzewający, półtwardy, z mleka 
niepasteryzowanego; dedykowany do spożycia 
na ciepło, z grilla, patelni lub z piekarnika

LE COQ DE FRANCE
Camembert
Opak. 250 g (100 g = 2,48)
francuski; do wyboru: klasyczny 
lub pikantny; zawartość tłuszczu 
w suchej masie: 45%

Bonjour!
TYDZIEŃ FRANCUSKI

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Tydzień FRANCUSKI



MAŁŻE BĘDĄ DOSTĘPNE OD PIĄTKU 14.06

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 29

MAŁŻE W BIAŁYM WINIE 

SKŁADNIKI
1 kg małży, 3 szalotki lub 1 mała cebula, 4–6 gałązek 

natki pietruszki, 150 ml białego wytrawnego wina, 2 łyżki 

masła PRÉSIDENT, 1 ząbek czosnku, pieprz i sól do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Małże wyszoruj szorstką stroną gąbki i oderwij włókniste 

nitki, tzw. bisiory. Opłucz pod bieżącą zimną wodą 

i dokładnie osusz. Uwaga! Podczas czyszczenia nie należy 

moczyć małży w wodzie, bo się otworzą!

Obrane szalotki pokrój w drobną kostkę. Listki pietruszki 

posiekaj. W garnku o szerokim dnie roztop masło 

i na średnim ogniu zeszklij cebulę. Dolej wino i wrzuć 3/4 

posiekanej natki. Następnie zwiększ ogień i doprowadź 

do wrzenia. Dodaj małże, posiekany czosnek, sól i gotuj 

pod przykryciem na dużym ogniu przez ok. 5 minut. 

W trakcie gotowania potrząśnij garnkiem kilka razy, aby 

małże równomiernie się ugotowały i otworzyły. Zestaw 

garnek z ognia i wyrzuć małże, które się nie otworzyły. 

Posyp pozostałą natką, dopraw pieprzem i podaj z bagietką.

DO WYBORUZ MIĘSEM WIEPRZOWYM, KACZYM LUB GĘSIM

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO
TERAZ

7,99*

FRANTASTIQUE!
Francuskie rillettes
Słoik 300 g (1 kg = 26,63)
do wyboru: z wieprzowiną, z wieprzowiną 
i kaczym mięsem, z mięsem wieprzowym 
i gęsim

TYLKO
TERAZ

6,99*

PROVINCES
Kiełbaski 
francuskie 
Opak. 120 g (100 g = 5,83)
suszone, dojrzewające, 
wieprzowe

TYLKO
TERAZ

9,49*

PROVINCES
Francuskie salami 
Opak. 120 g (100 g = 7,91)
w opakowaniu plastry salami naturalne, 
z orzechami włoskimi lub z laskowymi 

TYLKO
TERAZ

4,99*

PROVINCES
Mini salami francuskie 
Opak. 75 g (100 g = 6,65)
do wyboru: chorizo, z pieprzem, 
z parmezanem, naturalne

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

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 10.06–15.06
Tydzień FRANCUSKI



produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Bonjour!
TYDZIEŃ FRANCUSKI

TYLKO
TERAZ

4,49*
FRANTASTIQUE!
Konfitura
Słoik 265 g (1 kg = 16,94)
wyprodukowana według francuskiej receptury; 
do wyboru: brzoskwinia, figa, mirabelka, śliwka

TYLKO
TERAZ

14,99*

FRANTASTIQUE!
Ciasto maślane
Opak. 350 g (1 kg = 42,83)
oryginalne francuskie ciasto z zawartością 
masła 16%; do wyboru: 
• czekoladowo-migdałowe 
• z orzechami włoskimi 

PROMOCJA!

2,30*

2,99

-23% Ciasto 
francuskie
Opak. 275 g (1 kg = 8,36)
idealne do domowych 
wypieków

FRANTASTIQUE! 
Ciastka 
maślane 
Opak. 325 g 
(1 kg = 61,51)
z ciasta francuskiego

TYLKO
TERAZ

19,99*

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

TYLKO
TERAZ

1,49*

KAMIS
Przyprawy
Opak. 6/15/20/30 g 
(100 g = 24,83/9,93/7,45/4,97)
do wyboru:
• liść laurowy
• pieprz czarny
• ziele angielskie
• gorczyca biała

PROMOCJA!

2,60*

3,19

TANIEJ O0,59ZŁ

KING’S CROWN
Oliwki
Słoik 320 g (100 g = 1,63/1,53)
drylowane
• zielone – Manzanilla 

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

(masa netto po odsączeniu: 160 g)

TYLKO
TERAZ

1,89*

KAMIS
Przyprawa 
do ogórków
Opak. 35 g (100 g = 5,40)
do wyboru:
• do ogórków kwaszonych i małosolnych 
• do ogórków konserwowych 

PROMOCJA!

1,70*

2,19

-22%

D’ANTELLI
Makaron 
spaghetti
Opak. 500 g (1 kg = 3,40)
100% mąki z pszenicy durum; 
gotowy w 7–8 minut

PROMOCJA!

5,00*

5,99

TANIEJ O0,99ZŁ PUDLISZKI
Danie gotowe
Słoik 600 g (1 kg = 8,33)
do wyboru: fasolka po bretońsku, gołąbki, pulpety

11www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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MAMUT
Mini sucharki
Opak. 40/41/42 g 
(100 g = 2,13/2,07/2,02)
do wyboru: delikatesowe, 
bez dodatku cukru 
lub z rodzynkami

TYLKO
TERAZ

0,85*

Kinder Bueno
Opak. 43 g (100 g = 5,79)
batonik z orzechowym 
nadzieniem ukryty w kruchym 
wafelku; w czekoladzie mlecznej 

2,49*

15,99*

GUT BIO
BIO Mieszanka 
orzechów
Opak. 250/300 g 
(100 g = 6,40/1 kg = 53,30)
do wyboru:
• orzechy nerkowca (250 g) 
• mieszanka studencka (300 g)
• mieszanka nerkowca i żurawiny (250 g)
• mieszanka orzechów (250 g)

1,29*

BA! 
Baton
Opak. 30 g (100 g = 4,30)
do wyboru:
• zbożowy z truskawkami i quinoa
• zbożowy z wiórkami kokosowymi 

i chia

DOBRA KALORIA
Baton
Opak. 35 g (100 g = 5,43)
100% naturalny; 0% dodatku cukru; 
88% lub 81% owoców i orzechów; do wyboru:
• chrupiący orzech
• kokosowo-orzechowy

PROMOCJA!

1,90*

2,49

-23%

BOBOVITA
Kaszka 
na dzień dobry
Opak. 230 g (100 g = 2,96)
do wyboru: 
• owsiana 
• 4 owoce 
• 3 owoce 
• manna

PROMOCJA!

6,80*

7,99

TANIEJ O1,19ZŁ

BEBIPRIMA
Mus owocowy
Opak. 90 g (100 g = 2,78)
w tubce; do wyboru różne smaki

PROMOCJA!

2,50*

2,99

TANIEJ O0,49ZŁ

STREFA MALUSZKA

www. .pl12 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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Ciastka Oreo
Opak. 176 g (100 g = 2,16)
kakaowe ciasteczka 
z kremem śmietankowym

PROMOCJA!

3,80*

4,75

-20%

SCHOGETTEN
Czekoladki 
nadziewane
Opak. 100 g 
do wyboru: o smaku czekolady 
mlecznej, mlecznej z orzechami, 
truskawkowe z jogurtem, trylogia, 
nugatowe, stracciatella, migdałowe, 
z białej czekolady, z czekolady 
deserowej, cappuccino

PROMOCJA!

2,70*

3,49

-22%

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

produkt
chłodzony

PROMOCJA!

3,20*

3,99

TANIEJ O0,79ZŁ

IRENKI
Ciastka 
jaglane
Opak. 175 g 
(100 g = 3,42)
do wyboru: 
• z żurawiną
• z czarną porzeczką

TYLKO
TERAZ

5,99*

PROMOCJA!

5,00*

5,99

TANIEJ O0,99ZŁ

INKA
Kawa zbożowa
Puszka 200 g (100 g = 2,50)
rozpuszczalna, zbożowa; kompozycja 
pełnowartościowych składników 
odżywczych pochodzących z wyprażonych 
ziaren jęczmienia, żyta i cykorii; 
źródło błonnika 

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

Minutka
Opak. 100 × 1,4 g (1 szt. = 0,03)
herbata czarna; 100 torebek w opakowaniu

PROMOCJA!

5,90*

7,49

-21%

WOSEBA
Mocca Fix Gold
Opak. 250 g (100 g = 2,36)
kawa mielona

FREIHOFER GOURMET
Petit dessert
Opak. 60 g (100 g = 5,33)
w szklanym kubeczku; z puszystym musem 
z czekolady lub z owocami; do wyboru różne rodzaje

GOPLANA
Jeżyki Classic
Opak. 140 g (100 g = 2,14)
herbatniki z karmelem, migdałami, orzechami laskowymi, 
rodzynkami i chrupkami ryżowymi w czekoladzie mlecznej
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SŁODKI smak lata

Big Milk 
w kubku
Opak. 450 ml (1 l = 15,53)
na bazie pełnego, świeżego 
mleka i śmietanki; do wyboru: 
Malaga, Michałki, Tiki Taki

6,99*

AUGUSTO
Lody Gulliver 
Trio
Opak. 90 ml (100 ml = 2,77)
do wyboru: czekoladowe, 
karmelowe, malinowe 

2,49*

MUCCI
Lody kremowe 
Opak. 1 l
do wyboru: śmietankowo-truskawkowe lub śmietankowo-czekoladowe 

4,99*

MUCCI
Lody mleczne
Opak. 3 × 80/8 × 45/4 × 110 ml 
(100 ml = 2,50/1 l = 16,67/13,64)
do wyboru:
• lodowe lizaki - śmietankowe, 

w polewie czekoladowej (8 szt.)
• rożki z kremem nugatowym 

i kawałkami czekolady (4 szt.)
• na patyku – karmelowe 

z orzechami laskowymi (3 szt.)

PROMOCJA!

6,00*

8,99

-33%

Wszystkie produkty na stronie dostępne w zamrażarkachprodukt
głęboko 

mrożony

KORAL 
Lody wodne Jocker 
Opak. 80 ml (100 ml = 0,99)
kompozycja czterech smaków: pomarańczy, 
cytryny, jabłka oraz truskawki 

0,79*
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0,59*

SANTA MINERALIS 
Woda 
mineralna
Butelka 0,5 l (1 l = 1,18)
naturalna woda mineralna; 
do wyboru:
• niegazowana
• lekko gazowana 
• gazowana

SANTA MINERALIS 
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,50)
gazowana

0,99*

SANTA MINERALIS 
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l (1 l = 0,66)
niegazowana

0,99*

SANTA MINERALIS 
Woda mineralna 
Aqua to go
Butelka 0,75 l (1 l = 1,32)
niegazowana; z zamknięciem 
typu sportcap

0,99*

SANTA MINERALIS 
Napój o smaku 
truskawkowym
Butelka 0,5 l (1 l = 1,98)
niegazowany; na bazie 
wody mineralnej 

1,49* SANTA MINERALIS 
Napój z sokiem 
Butelka 0,5 l (1 l = 2,98)
połączenie wody mineralnej z sokiem; do wyboru: 
o smaku owoców jagodowych lub pomarańczy z mango 

PROMOCJA!

0,75*

0,99

-24%

 bez substancji konserwujących
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OWOCOWE
orzeźwienie!

NOWE OPAKOWANIE

PROMOCJA!

2,70*

3,49

-22%

SCHWEPPES
Indian Tonic
Opak. 1,4 l (1 l = 1,93)
napój gazowany; z chininą

0,49*

Napój owocowy
Karton 200 ml (100 ml = 0,25)
do wyboru: pomarańczowy, 
jabłkowy, wieloowocowy; 
w kartoniku ze słomką 

PROMOCJA!

2,10*

2,99

-29%

Coca Cola
Butelka 0,5 l (1 l = 4,20)
napój gazowany z kofeiną

PROMOCJA!

3,00*

3,99

-24%

HORTEX
Sok pomarańczowy
Butelka 1 l 
100%

GRANINI
Nektar
Butelka 1 l
o smaku brzoskwiniowym; zawartość owoców: min. 50% 

TYLKO
TERAZ

5,99*
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STREFA PUPILA NOWY SMAK –MIX PRZEKĄSEK:Z KURCZAKIEM I POMIDORAMI
Z WOŁOWINĄ I MARCHEWKĄZ WĄTRÓBKĄ I JABŁKAMIZ DROBIEM I PIETRUSZKĄ

LUKSJA
Mydło 
w płynie
Opak. 500 ml 
(1 l = 10,98)
z mleczkiem 
z bawełny; 
o subtelnym 
zapachu

PROMOCJA!

5,50*

6,99

-21%

PUTZMEISTER
Ściereczka 
do szkła 
z mikrowłókna, 
2-pak
Opak. 2 szt. (1 szt. = 2,75) 
nie pozostawia smug; do czyszczenia bez użycia 
detergentów; idealna do powierzchni szklanych; 
wymiary: 40 × 40 cm

PROMOCJA!

4,00*

5,29

-24%

PUTZMEISTER
Płyn 
do mycia szyb
Butelka 1 l 
do czyszczenia powierzchni 
szklanych i luster; można stosować 
do kuchenek, kafli i powierzchni 
z tworzyw sztucznych; 
nie pozostawia smug; z formułą 
aktywnej piany; posiada silne 
właściwości odtłuszczające; 
do wyboru: klasyczny lub limonkowy

PROMOCJA!

3,50*

4,99

-29%
PROMOCJA!

2,80*

3,99

-29%

TOPIC
Przekąski 
dla kota
Opak. 20 × 2 g/10 × 5 g 
(100 g = 8,75/7,00)
do wyboru:
• z jagnięciną i indykiem
• z mięsem drobiowym 

i wątróbką
• z łososiem i pstrągiem

PROMOCJA!

3,80*

4,99

-23%

PUTZMEISTER
Chusteczki 
do okularów, 
50 szt.
Opak. 50 szt. (1 szt. = 0,08)
o zapachu cytrynowym; czyszczą delikatnie, 
nie pozostawiając smug; w praktycznych, 
pojedynczych saszetkach

WWUFF
Przekąski 
dla psa
Opak. 200/210 g (100 g = 1,40/1,33)
do wyboru: 
• z wołowiną i cielęciną (200 g)
• z drobiem i dziczyzną (200 g)
• z delikatnymi żołądkami (200 g)
• paski do żucia z kaczką i indykiem (200 g)
• przekąski o specjalnym kształcie 

pielęgnującym zęby Ready Dent (210 g)

FOLIA 
Zapachowe worki 
na śmieci, 35 l, 15 szt.
Rolka 15 szt. (1 szt. = 0,27)
z taśmą ściągającą; o delikatnym kwiatowym zapachu 

NOWOŚĆ!

3,99*

CLINAIR 
Płyn 
czyszcząco- 
-dezynfekujący
Butelka 1 l
zabija bakterie, czyści 
i wybiela; do wyboru: 
cytrynowy, morski lub leśny 

NOWOŚĆ!

3,69*

PROMOCJA!

5,49*

TANIEJ O1,00ZŁ

6,49
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ŁOMŻA
Radler
Butelka 0,5 l 
(1 l = 4,98)

połączenie piwa 
z lemoniadą 
z cytrusów; 
kraj pochodzenia: 
Polska 
alk. 2% obj. 

BUDWEISER
Original
Butelka 0,5 l 
(1 l = 5,40)

piwo o intensywnie 
złotym kolorze 
podkreślającym 
wyrazistość i obfitość 
kremowej piany; 
kraj pochodzenia: 
Czechy
alk. 5% obj.

METEOR
Pils
Butelka 0,33 l 
(1 l = 15,12)

piwo z Alzacji; 
o jasnożółtej barwie, 
z obfitą pianą; 
szczególnie lekkie 
i musujące, stopniowo 
ujawniające delikatną 
goryczkę i bogate, 
intensywnie świeże, 
kwiatowe aromaty;
kraj pochodzenia: 
Francja 
alk. 5% obj.

PIAST WROCŁAWSKI
Piwo jasne
Puszka 0,5 l 
(1 l = 4,20)

esencja 
dolnośląskiej 
piwowarskiej 
tradycji 
o łagodnym 
smaku, 
z bogatym 
chmielowym 
bukietem
kraj 
pochodzenia: 
Polska
alk. 5,5% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

SMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEMSMAKUJE Z PIWEM

piwo o intensywnie 

wyrazistość i obfitość 

PROMOCJA!

2,00*

2,49

TANIEJ O0,49ZŁ

Quinoa 
Snacks
Opak. 70 g (100 g = 2,86)
przekąska wielozbożowa; 
do wyboru: z solą morską, 
z pomidorami, z ziołami

4,99*

FEURICH
Snacki 
prażynkowe
Opak. 100/130 g 
(100 g = 4,99/3,84)
do wyboru: Sunnies (solone), 
SkyMix (o smaku papryki 
i chili) lub Bacon (o smaku 
bekonowym) 

6,49*

TRADER JOE’S
Mieszanka 
orzechów
Opak. 200/250 g (100 g = 3,25/2,60)
do wyboru: mieszanka orzeszków 
ziemnych o smaku wasabi, pikantna 
mieszanka orzeszków ziemnych i ziaren 
kukurydzy lub mieszanka orzeszków 
ziemnych, migdałów i pestek dyni 

PROMOCJA!

9,00*

11,99

-24%

TRADER JOE`S
Mieszanka orzechów
Opak. 200 g (100 g = 4,50)
orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, 
migdały blanszowane

TYLKO
TERAZ

4,99*

TYLKO
TERAZ

2,49*

2,70*

2,99

TANIEJ O0,29ZŁ

2,10*

2,49

TANIEJ O0,39ZŁ

PIWNA      PÓŁKA
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METEOR
Blonde
Butelka 0,33 l 
(1 l = 13,61)

delikatne piwo z Alzacji; 
łagodna goryczka, 
chlebowo-słodowy 
aromat; 
kraj pochodzenia: 
Francja 
alk. 4,6% obj.

GRIMBERGEN
Blanche
Butelka 0,33 l 
(1 l = 16,64)

piwo pszeniczne, 
z aromatem cytrusów, 
goździków i kolendry 
oraz nutką wanilii;
kraj pochodzenia: 
Francja
alk. 6% obj.

GRIMBERGEN
Ambrée
Butelka 0,33 l 
(1 l = 16,64)

piwo górnej fermentacji 
o mocnym korzenno-
-karmelowym smaku;
kraj pochodzenia: 
Francja
alk. 6,5% obj. 

GRIMBERGEN
Blonde
Butelka 0,33 l 
(1 l = 16,64)

piwo o intensywnym 
smaku, z wyczuwalnym 
aromatem lukrecji, 
miodu i orientalnych 
przypraw; 
kraj pochodzenia: 
Francja
alk. 6,7% obj.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

delikatne piwo z Alzacji; 
z aromatem cytrusów, 
goździków i kolendry 

piwo górnej fermentacji 
o mocnym korzenno-
-karmelowym smaku;

piwo o intensywnym 
smaku, z wyczuwalnym 

miodu i orientalnych 

4,99*

FEURICH
Chipsy
Opak. 175 g (100 g = 2,85)
do wyboru: o smaku paprykowym 
lub śmietankowo-cebulowym 

2,49*

FEURICH
Paluszki 
Opak. 250 g 
(100 g = 1,00)
solone 

3,19*

FEURICH
Chrupki
Opak. 200 g (100 g = 1,60)
ze świeżo zmielonymi 
orzeszkami ziemnymi 

TYLKO
TERAZ

4,49*

TYLKO
TERAZ

5,49*

TYLKO
TERAZ

5,49*

TYLKO
TERAZ

5,49*

TYLKO
TERAZ

4,49*

PIWNA      PÓŁKA

KRONENBOURG
Blanc
Butelka 0,33 l 
(1 l = 13,61)

piwo pszeniczne 
o pięknej, 
słomkowej barwie; 
naturalnie mętne; 
o charakterystycznym 
aromacie kolendry 
i cytrusów; 
kraj pochodzenia: 
Francja
alk. 5% obj.
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LETNIA zabawa

Tabletki do basenu 
50 szt.
Opak. 1 kg
bardzo wolno rozpuszczalne, 
multifunkcyjne, do stałego stosowania; 
zapewniają dezynfekcję chlorową; 
zapobiegają powstaniu glonów 
i ułatwiają flokulację

27,00*

INTEX
Basen rodzinny z akcesoriami
Sztuka 
• 3-warstwowy materiał gwarantujący trwałość i wytrzymałość
• w zestawie pompa do basenu z filtrem, pokrywa basenu, termometr, 

pływający dozownik na chemikalia i filtr powierzchniowy
• praktyczny zawór spustowy pozwalający na podłączenie węża 

ogrodowego i odprowadzenie wody z dala od basenu

WYMIARY: 366 × 84 CM

POJEMNOŚĆ: 7199 LITRÓW

499,00*
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12.06
Hity OD ŚRODY

HOME CREATION
Ręcznik plażowy
Sztuka 
100% bawełna; idealny dla dwóch osób; 
wymiary: 140 × 195 cm; do wyboru różne rodzaje

55,00*

Zjeżdżalnia wodna
Sztuka 
• z matą napełnianą wodą i trzpieniami mocującymi
• z przyłączem do węży ogrodowych o standardowych parametrach
• dysze ułożone na całej długości, zapewniające optymalny efekt zjeżdżania
• wymiary: 615 × 100 cm

45,00*

Basen nadmuchiwany
Sztuka 
do wyboru:
• pojemność 370 l – wymiary: 202 × 151 × 46/60 cm
• pojemność 402 l – wymiary: 202 × 202 × 46/60 cm

69,00*

TE

MPERATURA

PRANIA

40°C
  

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE
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HOME CREATION
Ręcznik plażowy
Sztuka 
100% bawełna; idealny dla dwóch osób; 
wymiary: 140 × 195 cm; do wyboru różne rodzaje

55,00*

Zjeżdżalnia wodna
Sztuka 
• z matą napełnianą wodą i trzpieniami mocującymi
• z przyłączem do węży ogrodowych o standardowych parametrach
• dysze ułożone na całej długości, zapewniające optymalny efekt zjeżdżania
• wymiary: 615 × 100 cm

45,00*

Basen nadmuchiwany
Sztuka 
do wyboru:
• pojemność 370 l – wymiary: 202 × 151 × 46/60 cm
• pojemność 402 l – wymiary: 202 × 202 × 46/60 cm

69,00*

TE

MPERATURA

PRANIA

40°C
  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE
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  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  11.0.96976 HOHENSTEIN HTTI  11.0.96976 HOHENSTEIN HTTI  

  60111 0eTI

WALKX
Buty do wody 
dla dzieci
Para 
wykonane z miękkiej tkaniny 
ze stretchem; zapinane 
na rzep lub klamerkę; 
elastyczna i antypoślizgowa 
podeszwa z TPR; 
z wyciąganą wkładką; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 25–31
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

16,99*

POCOPIANO
Kapelusz/
Czapka 
dziecięca 
na lato
Sztuka 
nakrycie głowy dla dzieci 
na lato; do wyboru różne 
rodzaje

15,99*

POCOPIANO
Strój 
kąpielowy 
dziecięcy
Sztuka/Komplet/Para 
81% poliester, 19% elastan 
lub 100% poliester; 
z szybkoschnącego 
materiału; do wyboru: strój 
kąpielowy dziewczęcy lub 
kąpielówki chłopięce
Rozmiary: 104–140
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

16,99*

POCOPIANO
Sukienka 
frotte, 1 szt./
Szorty 
chłopięce 
frotte, 2 pary
Sztuka/2 pary 
80% bawełna, 20% poliester; 
do wyboru: sukienka 1 szt. 
lub szorty 2 pary 
Rozmiary: 86/92–110/116

25,00*

WALKX
Sandały 
dziecięce
Para 
materiał wierzchni: PU; 
wyściółka z przyjemnego 
materiału tekstylnego; 
anatomicznie dopasowana 
podeszwa z korkiem i skórzaną 
wkładką; lekka podeszwa EVA; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 25–28
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

25,00*

2-pak

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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DZIECIAKI, 
na plażę!

TEENS & TENS
Strój 
kąpielowy 
młodzieżowy
Komplet/Para 
80% poliamid, 20% elastan 
lub 100% poliester; z szybkoschnącego 
materiału; do wyboru: strój kąpielowy 
lub kąpielówki
Rozmiary: 146/152–170/176
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

19,99*

2.

4.

4. 4.

  57537 0eTI
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WALKX
Klapki plażowe 
damskie/męskie
Para 
łatwy w czyszczeniu syntetyczny 
materiał wierzchni; lekka syntetyczna 
podeszwa; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–45
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

14,99*

ACTIVE TOUCH
Kąpielówki męskie klasyczne/retro
Para 
80% poliamid, 20% elastan; podszewka 100% poliester; 
do wyboru kąpielówki klasyczne lub bokserki retro
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

17,99*

  57537 0eTI

QUEENTEX
Strój kąpielowy 
damski
Sztuka 
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™); podszewka 
100% poliester; z wyciąganymi 
wkładkami push-up; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

27,00*

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

Z WYŚCIEŁANYMI MISECZKAMI

Z WYCIĄGANYMI 
WKŁADKAMI 

PUSHUP

QUEENTEX
Moda XXL Tankini damskie
Sztuka 
82% poliamid, 18% elastan 
(Lycra® Xtra Life™); 
z wyściełanymi 
miseczkami; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 48–54 

HIT

34,00*

1.

1.

2.

2.

3.

3. 3.

www. .pl24 *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.

12.06
Hity OD ŚRODY



W WAKACYJNYM
stylu

Z ELASTYCZNYM ŚCIĄGACZEM 
PRZY NOGAWKACH

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

  08.0.61027 HOHENSTEIN HTTI  08.0.61027 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Spodnie damskie 
Fashion
Para 
100% wiskoza; z gumką 
i sznurkiem w pasie; 
z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44

27,00*

WALKX
Espadryle 
damskie
Para 
tekstylny materiał wierzchni; 
miękka wyściółka; lekka 
podeszwa z phylonu; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

25,00*

UP2FASHION
Kardigan 
damski
Sztuka 
100% wiskoza; z miękkiego 
materiału; z ozdobnym 
wykończeniem; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

39,00*

UP2FASHION
Top damski 
bandeau 
z bawełną BIO, 
2 szt.
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
z marszczeniami po bokach; 
do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: S–L

19,99*

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

Bawe
lna

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

CU 817648

1.

1.
1.

2.

2. 2.3.

3. 3.

4.

4.
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Dostępne na ekspozytorze

Wentylator 
kolumnowy
Sztuka 
3 ustawienia wentylacji 
dla idealnego chłodzenia; 
automatyczna oscylacja 
pozwala na lepsze 
rozprowadzenie powietrza 
w pomieszczeniu; sterowanie 
pilotem; wysokość: 75 cm

Zadanka/Naklejki/
Kolorowanki 
z licencją
Sztuka 
do wyboru różne tytuły: 
• Filmowa Przygoda: Barbie 

w świecie gier, Vaiana: 
Skarb oceanu

• Seria „Dziewczynki”: Minnie, 
Jej Wysokość Zosia, Barbie

• Magiczna Lupka: Samoloty, 
Kraina Lodu

• Seria „Zostań”: Piratem, 
Doktorcią, Księżniczką

• Torebka Stylistki: Jej Wysokość 
Zosia, Palace Pets

7,99*

LUKSJA
Mydło w płynie 
Opak. 500 ml (1 l = 10,98)
delikatnie myje skórę dłoni, 
pozostawiając na nich 
subtelny zapach

5,49*

WBUDOWANY 
TIMER

UP2FASHION
Tunika i legginsy damskie
Komplet 
tunika: 100% wiskoza; 
legginsy: 94% bawełna, 6% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

39,00*

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

129,00*
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TORBA 
TRANSPORTOWA 
Z INSTRUKCJĄ

DWUOSOBOWY, 
WYMIARY: 
145 × 245 CM

TORBA 
TRANSPORTOWA 
Z INSTRUKCJĄ

DWUOSOBOWY, 
WYMIARY: 
145 × 245 CM

HOME CREATION
Zestaw kubków 
termicznych
Zestaw 2 szt. 
• nadają się do gorących i zimnych napojów
• łatwe otwieranie na klik
• pokrywa rozkładana na kilka części 

w celu lepszego czyszczenia
• pojemność: 400 ml lub 450 ml
• do wyboru różne rodzaje

23,00*

FUN CAMP
Namiot samorozkładający Pop-Up
Sztuka 
• 100% poliester z powłoką PU
• łatwy w złożeniu i rozłożeniu
• drzwi z systemem roll-up
• wewnętrzna kieszeń
• okno wentylacyjne – z moskitierą
• w zestawie torba transportowa z instrukcją, 4 liny naciągowe i 9 śledzi

FUN CAMP
Mata samopompująca
Sztuka 
• wygodna w użytkowaniu
• bardzo dobrze izoluje od zimna i wilgotnego podłoża
• wygodna do transportowania i przechowywania
• z zaworem o wysokiej przepuszczalności, co daje 

lepszy efekt samopompowania
• wymiary w stanie rozłożonym: 188 × 66 × 5 cm

79,00*

FUN CAMP
Ultralekki śpiwór
Sztuka 
waga: jedynie 0,72 kg; materiał: 100% poliester; 
w zestawie kompensacyjny worek z siatką wentylacyjną; do wyboru:
• śpiwór typu mumia o wymiarach: 225 × 80 cm;

dostępny w dwóch kolorach; z możliwością łączenia
• śpiwór prostokątny o wymiarach: 200 × 80 cm

59,00*

  14.0.54002 HOHENSTEIN HTTI  14.0.54002 HOHENSTEIN HTTI  

URLOP
w plenerze

ŁATWY 
W ZŁOŻENIU 
I ROZŁOŻENIU

DOSTĘPNE KOLORY:

WAGA: TYLKO 
OK. 1,8 KG

119,00*

Pozostałe produkty na biwak dostępne na stronie 32 
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SM BIELUCH
Jogurt nadbużański
Opak. 1 kg 
jogurt naturalny, zawartość tłuszczu: 9%

TYLKO
TERAZ

5,99*

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

Z SOLONYM SOSEM 
KARMELOWYM 
I KAWAŁKAMI 
CHRUPIĄCEGO 
SOLONEGO KARMELU

WANILIOWE 
Z KAWAŁKAMI 
ORZECHÓW 
MAKADAMIA 
OBTOCZONYMI 
CHRUPIĄCYM 
KARMELEM

Z DODATKIEM 
KAWAŁKÓW 
CIEMNEJ, 
BELGIJSKIEJ 
CZEKOLADY

Z SOLONYM SOSEM Z SOLONYM SOSEM Z SOLONYM SOSEM 
KARMELOWYM KARMELOWYM 

O SMAKU MASŁA 
ORZECHOWEGO 
Z SOSEM Z MASŁA 
ORZECHOWEGO 
I KARMELIZOWANYMI 
KAWAŁKAMI 
ORZESZKÓW 
ZIEMNYCH

KARMELOWYM 
I KAWAŁKAMI I KAWAŁKAMI 
CHRUPIĄCEGO 
SOLONEGO KARMELU

Z DODATKIEM 
KAWAŁKÓW 

BELGIJSKIEJ 

Z SOLONYM SOSEM 
KARMELOWYM 

HÄAGENDAZS
Lody
Opak. 460 ml (1 l = 34,76)
do wyboru: 
• Belgian Chocolate
• Salted Caramel
• Macadamia Nut Brittle
• Peanut Butter Crunch

TYLKO
TERAZ

15,99*

MUCCI
Lody Sensation
słony karmel
Opak. 120 ml (100 ml = 1,13)
na patyku; w mlecznej czekoladzie, 
z polewą o smaku słonego karmelu

PROMOCJA!

1,35*

1,79

-24%

DEVINA
Serek śródziemnomorski 
Opak. 150 g (100 g = 3,99)
serki na bazie sera solankowego z dodatkami; do wyboru: z oliwkami i ziołami, 
z papryką czerwoną lub żółtą

TYLKO
TERAZ

5,99*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony
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LISNER
Krewetka/Łosoś na raz
Opak. 90 g (100 g = 4,43)
do wyboru: krewetka w sosie koktajlowym, łosoś 
w sosie koperkowym lub w sosie śmietanowym 
z kolorowym pieprzem

KABANOS
Mix kiełbas na grilla
Cena za kg
w opakowaniu kiełbasa gazdy, kiełbasa biała 
parzona oraz kaszanka 

Mix kiełbas na grilla
w opakowaniu kiełbasa gazdy, kiełbasa biała 
parzona oraz kaszanka 

PRZEPIS 
NA MAŁŻE 
W WINIE 

NA STRONIE 9

TYLKO
TERAZ

9,99*

KABANOS
Zawijaniec grillowy
Cena za 100 g
kiełbasa wieprzowa obsypana przyprawami

TYLKO
TERAZ

1,49*

TYLKO
TERAZ

11,99*

Małże 
holenderskie
Opak. 1 kg
świeże

TYLKO
TERAZ

3,99*

Okoń morski, filet
Cena za 100 g
w przyprawach

TYLKO
TERAZ

3,49*

DROSED
Kurczak świeży
Cena za kg
bez podrobów; klasa A

PROMOCJA!

5,60*

TANIEJ O1,39ZŁ

6,99

29www. .pl
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Dostępne na ekspozytorze

Produkty marek KNORR i HELLMANN’S
dostępne na ekspozytorze 

TYLKO
TERAZ

6,49*

M.E.A.L.
Żołnierskie danie gotowe
Puszka 800/810/830 g (1 kg = 8,11/8,01/7,82)
żelazny prowiant na długi weekend; do wyboru: 
• grochówka z kiełbasą i boczkiem wędzonym 
• gulaszowa 
• fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem 
• kapuśniak

PRINGLES
Chrupki
Opak. 200 g (100 g = 3,25)
do wyboru: o smaku 
śmietankowo-cebulowym 
lub original

TYLKO
TERAZ

6,49*

JURAJSKA
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l (1 l = 0,79)
niegazowana

TYLKO
TERAZ

1,19*

HELLMANN’S
Ketchup
Opak. 470/485 g 
(1 kg = 9,55/9,26)
do wyboru: łagodny, pikantny, 
extra hot, napoli

TYLKO
TERAZ

4,49*

KNORR
Sos sałatkowy
Opak. 7/8/9 g 
(100 g = 18,43/16,13/14,33)
100% naturalnych składników; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO
TERAZ

1,29*
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Dostępne na ekspozytorze

Produkty marek KNORR i HELLMANN’S
dostępne na ekspozytorze 

TYLKO
TERAZ

6,49*

M.E.A.L.
Żołnierskie danie gotowe
Puszka 800/810/830 g (1 kg = 8,11/8,01/7,82)
żelazny prowiant na długi weekend; do wyboru: 
• grochówka z kiełbasą i boczkiem wędzonym 
• gulaszowa 
• fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem 
• kapuśniak

PRINGLES
Chrupki
Opak. 200 g (100 g = 3,25)
do wyboru: o smaku 
śmietankowo-cebulowym 
lub original

TYLKO
TERAZ

6,49*

JURAJSKA
Woda 
mineralna
Butelka 1,5 l (1 l = 0,79)
niegazowana

TYLKO
TERAZ

1,19*

HELLMANN’S
Ketchup
Opak. 470/485 g 
(1 kg = 9,55/9,26)
do wyboru: łagodny, pikantny, 
extra hot, napoli

TYLKO
TERAZ

4,49*

KNORR
Sos sałatkowy
Opak. 7/8/9 g 
(100 g = 18,43/16,13/14,33)
100% naturalnych składników; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO
TERAZ

1,29*

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.

OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

 PT. 14.06–SOB. 15.06 

3,99*

ST. CHRISTOPH
Plastry specjalne, 24 szt.
Opak. 
do wyboru: 
• opatrunkowe w kolorze skóry
• transparentne, odporne na wodę
• odporne na wodę, dla dzieci
• opatrunkowe

3,99*

Plastry opatrunkowe
Opak. 
do wyboru:
• dla dzieci – 30 szt. w 2 rozmiarach
• do skóry wrażliwej – 20 szt. w 2 rozmiarach
• do przycinania – 100 × 6 cm
• wodoodporne - 40 szt. w 5 rozmiarach

ST. CHRISTOPH
Chłodzący żel 
na ukąszenia owadów
Opak. 30 ml (100 ml = 14,97) 
do stosowania przy oparzeniach, 
poparzeniach słonecznych 
i użądleniach owadów; łagodzi ból 
i swędzenie, schładza skórę

11,99*

PIERROT
Podróżny zestaw 
do pielęgnacji zębów
Zestaw 
w podręcznej kosmetyczce; 
pasta do zębów (25 ml), składana 
szczoteczka do zębów w etui, 
szczoteczka do czyszczenia przestrzeni 
międzyzębowych, nić dentystyczna (5 m)

5,99* FOLIA
Torebki na mrożonki
Opak. 
z klipsem zamykającym i miejscem do opisania; 
do wyboru:
• 15 szt. o pojemności 3 l 
• 20 szt. o pojemności 1 l

3,99*

Woreczki 
na kostki 
do lodu, 20 szt.
Opak. 
higieniczne i proste w użyciu; 
do wyboru różne kształty: serca, 
pałeczki, kulki lub kruszony lód

7,49*

Słoiki z wieczkiem, 
540 ml, 6 szt.
Zestaw 6 szt. 
szklane; o pojemności 0,54 l, z zakrętką 
twist-off na domowe zaprawy; wieczka 
twist są najpopularniejszym zamknięciem, 
są estetyczne i spełniają najwyższe 
wymagania szczelności

6,49*

Słoiki z wieczkiem, 
900 ml, 4 szt.
Zestaw 4 szt. 
szklane; o pojemności 0,9 l, z zakrętką 
twist–off na domowe zaprawy; 
wieczka twist są najpopularniejszym 
zamknięciem, są estetyczne i spełniają 
najwyższe wymagania szczelności 

2,99*

Zakrętki 
do słoików, 10 szt.
Zestaw 10 szt. 
kolorowa zakrętka twist-off dla 
słoików i opakowań szklanych; 
o popularnym, standardowym 
rozmiarze 82/6 mm

6 SZTUK

4 SZTUKI 5,99* 4,49*

ST. CHRISTOPH
Zestaw bandaży/
opasek/kompresów
Opak. 
do wyboru:
• kompres na rany
• samotrzymająca opaska mocująca
• gaza
• bandaż sportowy
• profesjonalna taśma sportowa

10 SZTUK
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13
7 cm

22
cm

191 cm

WODOODPORNY

Mata plażowa 
z poduszką
Sztuka 
składana, z paskami do przenoszenia; 
wymiary: 180 × 90 cm; 
skład: 100% poliester

19,99*

90 cm

180 cm

RÓŻNE KOLORY:
RÓŻNE KOLORY:

FUN CAMP
Łóżko kempingowe
Sztuka 
• łatwe w montażu i demontażu
• z wytrzymałego poliestru
• z torbą transportową 
• wymiary po rozłożeniu: 190 × 67 × 38/52 cm
do wyboru dwa kolory

129,00*

55,00*

Materac dmuchany dwuosobowy
Sztuka 
• komfortowa powierzchnia dla jednej lub dwóch osób
• wodoodporna, flokowana strona wierzchnia; zawór z wyjątkowo dużym otworem ułatwia 

nadmuchiwanie i spuszczanie powietrza
• wymiary: ok. 191 × 137 × 22 cm
• w zestawie plaster naprawczy w przypadku uszkodzenia
• do wyboru dwa kolory: niebieski lub zielony

Pozostałe produkty na biwak dostępne na stronie 27

URLOP
w plenerze

WAGA: TYLKO 
OK. 5,7 KG

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 100 KG

www. .pl32 *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.

15.06
Hity OD SOBOTY



O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown CottonOrganically Grown Cotton

CU 849214

2 ×
3 ×
2 ×

2 × 
3 ×
2 ×

9,99*

POCOPIANO
Skarpety dla dzieci, 
4 pary
Opak. 4 pary 
80% bawełna, 18% poliamid, 2% elastan (Lycra®) 
lub 71% bawełna, 27% poliamid, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru dwa zestawy 
Rozmiary: 23/26–31/34

Bawe
lna

  42531 OeTI

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

22,00*

QUEENTEX
Biustonosz z motywem 
kwiatowym
Sztuka 
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); z fiszbinami 
i ramiączkami o regulowanej długości; do wyboru 
dwa modele
Rozmiary: 75B–85B

20,00*

QUEENTEX
Figi damskie z motywem 
kwiatowym, 2 pary
Opak. 2 pary 
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); z bawełnianym 
klinem; nogawki i talia wykończone elastyczną 
lamówką
Rozmiary: S–XL

22,00*

POCOPIANO
Majtki dziewczęce 
z bawełny BIO, 7 par
Opak. 7 par 
100% bawełna BIO; do wyboru dwa zestawy
Rozmiary: 116–152
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

KOBIECO, STYLOWO 
i wygodnie

A07-0751 HOHENSTEIN HTTI

2-pak

4-pak

33www. .pl
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LNIANA
kolekcja

44,00*

UP2FASHION
Sukienka 
damska z lnem
Sztuka 
55% len, 45% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

29,00*

UP2FASHION
Spódnica/Spodenki 
damskie z lnem
Sztuka/Para 
55% len, 45% bawełna; z gumką 
i sznurkiem w pasie; z bocznymi 
kieszeniami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44 
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

DEKOLT 
Z OZDOBNYM 
WYKOŃCZENIEM

DŁUGOŚĆ 7/8

Z BOCZNYMI
KIESZENIAMI

39,00*

UP2FASHION
Spodnie 
damskie 
z lnem
Para 
55% len, 45% bawełna; 
z bocznymi kieszeniami; 
z gumką i sznurkiem w pasie; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44 
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

2.
2.

WALKX
Tenisówki canvas damskie
Para 
materiał wierzchni z wytrzymałej tkaniny; tekstylna wyściółka 
z miękką wkładką buta; elastyczna podeszwa; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

3.

3.

29,00*

4.

4.

35,00*

UP2FASHION
Koszulka 
damska 
lniana
Sztuka 
100% len; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S–L

1.

1.

Sammel-ID:
CID-18-FS1 AN1 

Substancje szkodliwe

Forma i dopasowanie

Jakość wykonania

Zakres badania:

www.bvqc.eu
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39,00*

HIT

39,00*

STRAIGHT UP
Koszula 
męska 
lniano-bawełniana
Sztuka 
55% len, 45% bawełna; z długim 
rękawem; kołnierzyk typu button down; 
z kieszonką na piersi; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  A07-0189 HOHENSTEIN HTTI  

39,00*

STRAIGHT UP
Koszulka męska 
polo lniano-bawełniana
Sztuka 
55% len, 45% bawełna; z kołnierzykiem, zapinana na guziki; 
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

ZAPINANA 
NA GUZIKI

2.

STRAIGHT UP
Szorty męskie 
z lnem
Para 
55% len, 45% bawełna; typu Chino; 
regular-fit – swobodnie leżące 
na sylwetce; z kieszonkami po bokach; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: 48–54
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

2.

1.

1.

29,00*

WALKX
Tenisówki canvas 
męskie
Para 
materiał wierzchni z wytrzymałej 
tkaniny; tekstylna wyściółka z miękką 
wkładką buta; elastyczna podeszwa; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 41–45

Sammel-ID:
CID-18-FS1 AN1 

Substancje szkodliwe

Forma i dopasowanie

Jakość wykonania

Zakres badania:

www.bvqc.eu

35www. .pl
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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!

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

PROMOCJA!

12,99*

TANIEJ O1,50ZŁ

13,49

POJEMNA 
KIESZEŃ 
GŁÓWNA

CZTERY KÓŁKA 
ŁOŻYSKOWE

ZAMEK 
CYFROWY 

TSA

123

UCHWYT 
TELESKOPOWY 
Z ALUMINIUM

43 cm

26 cm

65
 cm

DO WYBORU DWA KOLORY:

NA DALEKIE
podróże!

ROYAL LIFE
Walizka na kółkach
Sztuka 
wymiary: 65 × 43 × 26 cm; pojemna kieszeń główna z krzyżowym 
pasem mocującym; uchwyt teleskopowy z aluminium; cztery kółka 
łożyskowe; zamek cyfrowy TSA; do wyboru dwa kolory

149,00*

www. .pl
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