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ROYAL LIFE
Torba sportowa 
z kieszenią na mokre rzeczy
Sztuka

HIT

32,00*

ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka softshell 
chłopięca/dziewczęca 
Sztuka 

HIT

49,00*

PRIME FOOD
Kiełbasa śląska z szynki, 
czysta receptura
Opak. 400 g (1 kg = 22,48)

HIT

8,99*

OD PONIEDZIAŁKU 12.08 OD ŚRODY 14.08 OD SOBOTY 17.08

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

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 12.08Okazje TYGODNIA

DOBRA OKAZJA
NA GARDEN 
PARTY!



Papryka 
czerwona, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

6,99*

10,99

-36%

Jarmuż
Opak. 200 g (100 g = 1,50)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

2,99*

4,49

-33% Borówki 
amerykańskie
Opak. 250 g (100 g = 1,60)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

3,99*

6,99

-42%

Maliny
Opak. 125 g (100 g = 2,95)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

3,69*

4,99

-26%

TYLKO
TERAZ

7,99*

PROMOCJA!

6,99*

9,99

-30%

Por, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

3,49*

5,99

-41%

Jeżyny
Opak. 125 g (100 g = 2,79)
kraj pochodzenia: Polska

Pomidory 
truskawkowe
Opak. 500 g (1 kg = 15,98)
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA!

3,49*

4,99

-30%

Śliwka, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

TYDZIEŃ
promocji

Okazje OD PIĄTKU 16.08

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 12.08–17.08
Okazje TYGODNIA



Idealna
na gri� 

PIECZYWO DLA WYMAGAJĄCYCHPIECZYWO DLA WYMAGAJĄCYCH

Chleb z ziarnem dyni 
Sztuka 450 g (1 kg = 5,56)
żytnio-pszenny z pestkami dyni 

PROMOCJA!

2,50*

3,49

-28%

Bułka 
orkiszowa
Sztuka 80 g (100 g = 1,06)
z dodatkiem siemienia 
lnianego, dyni oraz słonecznika 

PROMOCJA!

0,85*

1,19

-28%

BALVITEN
Chleb 
bezglutenowy 
wiejski
Opak. 250 g (100 g = 1,68)
do wyboru: ciemny lub jasny

PROMOCJA!

4,20*

5,99

-29%

DOBRE PLONY
Chleb tostowy 
pszenny
Opak. 500 g (1 kg = 3,40)
niepasteryzowany; 
z naturalnym zakwasem 

PROMOCJA!

1,70*

2,19

-22%

EURO WAFEL
Wafle 
kukurydziane 
Opak. 100 g 
bezglutenowe 

PROMOCJA!

2,20*

3,29

-33%
Bagietka z masłem czosnkowym
Sztuka 175 g (100 g = 1,37)
do przygotowania w piekarniku 
lub w kuchence mikrofalowej

2,39*

produkt
chłodzony

 bez substancji konserwujących

Okazje OD PIĄTKU 16.08
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EGZOTYKA 
w � ojej kuchni

ASIA GREEN GARDEN
Mleczko 
kokosowe
Puszka 400 ml 
(1 l = 10,00)
zawiera ekstrakt z orzecha 
kokosowego (91%)

PROMOCJA!

4,00*

5,99

-33%

TRADER JOE’S
Mieszanka orzechów
Opak. 200 g (100 g = 4,00)
złożona z orzechów laskowych, orzechów nerkowca, 
orzechów włoskich i blanszowanych migdałów 

PROMOCJA!

8,00*

11,99

-33%

ŁOWICZ
Masło smakowe 
Opak. 125 g (100 g = 3,04)
do wyboru: z solą morską 
lub z solą morską i czosnkiem

PROMOCJA!

3,80*

4,49

TANIEJ O0,69ZŁ

produkt
chłodzony

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

PROMOCJA!

2,00*

2,49

TANIEJ O0,49ZŁ

produkt
chłodzony

www. .pl4 *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

BALTA MARE
Paprykarz 
szczeciński 
z łososiem
Puszka 300 g (1 kg = 6,00)
idealny na kanapkę

PROMOCJA!

1,80*

2,35

-23%

PROMOCJA!

2,20*

2,79

-21%
MLEKPOL
Maślanka 
mrągowska
Opak. 1 l 
naturalna

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Mleko 
3,2% UHT
Opak. 1 l 
bez laktozy

PROMOCJA!

2,40*

2,99

TANIEJ O0,59ZŁ
MILSANI
Kefir 
naturalny
Butelka 1 kg 
2% tłuszczu; zawiera 
mikroflorę czystych kultur 
bakterii mlekowych

PROMOCJA!

2,20*

2,85

-22%

produkt
chłodzony

VIRTU
Naleśniki z serem/jabłkami
Opak. 400 g (1 kg = 8,38)
delikatne naleśnikowe ciasto wypełnione nadzieniem 
serowym z rodzynkami lub z jabłkami

PROMOCJA!

3,35*

4,99

-32%

produkt
chłodzony
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DOBRE PLONY
Kasza gryczana
Opak. 4 × 100 g (1 kg = 5,00)
prażona; w praktycznych woreczkach 

PROMOCJA!

2,00*

2,69

-25%

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

PROMOCJA!

1,75*

2,19

-20%

KING’S CROWN
Groszek ekstradrobny
Puszka 400 g (1 kg = 8,57)
masa netto po odsączeniu: 280 g 

PROMOCJA!

2,40*

3,29

-27%

POTTKIEKER
Dania gotowe z klopsikami 
Puszka 400 g (1 kg = 17,48)
do wyboru: gulasz z drobnym mięsem, gulasz z groszku 
z drobnym mięsem, gulasz z zielonej fasoli, gulasz 
z marchwi z drobnym mięsem

TYLKO
TERAZ

6,99*

PROMOCJA!

1,40*

1,75

-20%

DROSED
Pasztet Podlaski 
drobiowy
Puszka 155 g (100 g = 0,90)
do wyboru: 
• naturalny – zawartość kurcząt: 38,4%
• paprykowy
• pomidorowy 
• z pieprzem 

SOKOŁÓW
Sokoliki 
kabanosy
Opak. 75 g (100 g = 4,27)
wieprzowe; do wyboru: 
z dodatkiem cielęciny 
lub z dodatkiem indyka

PROMOCJA!

3,20*

3,99

TANIEJ O0,79ZŁ

produkt
chłodzony

SOKOŁÓW
Sokoliki 
szyneczka 
drobiowa
Opak. 100 g
parzona; w plastrach; mięso 
drobiowe z fileta z kurczaka: 81%, 
zawartość tłuszczu: max. 3%

PROMOCJA!

3,00*

3,79

-20%

produkt
chłodzony

KRAKUS
Szynka 
we włoskim stylu 
Opak. 140 g (100 g = 3,92)
100 g produktu wyprodukowano 
ze 107 g mięsa 

TYLKO
TERAZ

5,49*

produkt
chłodzony

 bez wzmacniaczy smaku
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PROMOCJA!

0,00*

0,00

-00%
PROMOCJA!

0,00*

0,00

-00%

PROMOCJA!

0,00*

0,00

-00%

TYLKO
TERAZ

0,00*

TYLKO
TERAZ

0,00* 0,00*

SCHULSTAD
Bułki do hot dogów
Opak. 250 g (100 g = 1,60)
pszenne; 4 sztuki w opakowaniu 

TYLKO
TERAZ

3,99*

Parówki z szynki 
dla dzieci
Opak. 200 g (100 g = 2,25)
zawartość mięsa wieprzowego z szynki: 94%

4,49*

GRZEŚKOWIAK
Świeże surówki
Opak. 300 g (1 kg = 6,00)
do wyboru: buraczek z cebulką, 
porowa w delikatnym sosie, 
colesław wykwintny z sosem 
chrzanowym, meksykańska 
z kukurydzą

PROMOCJA!

1,80*

2,49

-27%

KLOSTERGARTEN
Ogórki, plastry
Słoik 530 g (1 kg = 10,34)
słodko-kwaśne; masa netto 
po odsączeniu: 290 g

PROMOCJA!

3,00*

3,69

TANIEJ O0,69ZŁ

Pomidory 
suszone 
w paskach
Słoik 180 g 
(100 g = 3,99)
krojone; z ziołami, 
masa netto po 
odsączeniu: 100 g 

TYLKO
TERAZ

3,99*

DOBRA OKAZJA
NA GARDEN 
PARTY!

produkt
chłodzony

MAMA MANCINI
Mini pizza 
Opak. 12 × 30 g (1 kg = 16,67)
z pieca kamiennego; 
12 sztuk w opakowaniu; 
do wyboru: margherita, 
z salami lub z szynką

PROMOCJA!

6,00*

8,99

-33%

produkt
głęboko 

mrożony
produkt

chłodzony

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
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DROSED
Familijny mix
Cena za kg 
drobiowy, zawiera podudzia oraz skrzydełka; na grill 

TYLKO
TERAZ

11,90*

KABANOS
Mix kiełbas na grill
Cena za kg
w opakowaniu: kaszanka, kiełbasa biała parzona, kiełbasa wieprzowa wędzona

TYLKO
TERAZ

9,99*

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

KABANOS
Zawijaniec
Cena za kg 
kiełbasa wieprzowa 
obsypana przyprawami

TYLKO
TERAZ

14,90*

PROMOCJA!

5,90*

7,49

-21%

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczka 
z kurczaka
Opak. 400 g (1 kg = 14,75)
świeża

www. .pl8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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DOBRA OKAZJA
NA GARDEN 
PARTY!

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PROMOCJA!

4,50*

5,99

-24%

MORLINY
Kiełbasa 
Podwawelska 
Opak. 270 g (1 kg = 16,67)
z szynki

WARMIA
Kaszanka 
z Warmińskiej 
Wędzarni
Cena za kg 
w naturalnym jelicie; 
idealna na grill 

TYLKO
TERAZ

12,90*

GRILL TIME
Kręciołki 
z boczku
Opak. 330 g 
(1 kg = 30,27)
boczek w marynacie 
na patyczku; na grill

TYLKO
TERAZ

9,99*

KRAKUS
Kiełbasa krucha 
z indykiem
Opak. 400 g (1 kg = 24,00)
100 g produktu wyprodukowano 
ze 120 g mięsa 
drobiowego

PROMOCJA!

9,60*

TANIEJ O2,39ZŁ

11,99

 bez dodatku fosforanów
 bez substancji konserwujących
 bez dodatku glutaminianu 

monosodowego

PRIME FOOD
Kiełbasa śląska 
z szynki, czysta 
receptura
Opak. 400 g (1 kg = 22,48)
mięso z szynki wieprzowej: 96%

HIT

8,99*

9www. .pl
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GRILL TIME
Szaszłyki wieprzowe
Opak. 500 g (1 kg = 19,98)
mięso wieprzowe z warzywami i boczkiem wędzonym

TYLKO
TERAZ

9,99*

WARMIA
Burger wołowy
Opak. 220 g (100 g = 2,04)
świeży

TYLKO
TERAZ

4,49*

GRILL TIME
Kiełbaski 
białe 
surowe
Opak. 500 g 
(1 kg = 19,98)
cienkie kiełbaski 
z mięsa wieprzowego; 
o wyraźnym smaku 
i aromacie

TYLKO
TERAZ

9,99*

DOBRA OKAZJA
NA GARDEN 
PARTY!

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

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

3,79*

TYLKO
TERAZ

2,99*

TYLKO
TERAZ

1,99*

KROMBACHER
Pils
Puszka 0,5 l 
(1 l = 7,58)
piwo jasne 
charakteryzujące się 
delikatną goryczką, 
mocnym i stanowczym 
aromatem oraz obfitą 
pianą;
kraj pochodzenia: 
Niemcy
alk. 4,8% obj.

SOMERSBY
Watermelon
Puszka 0,5 l 
(1 l = 5,98)
musujący napój piwny 
o smaku arbuzowym;
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 4,5% obj.

DOMOWE
Piwo 
Słodowe
Puszka 0,5 l 
(1 l = 3,98)
esencjonalne 
i wyraziste w smaku; 
chmielone na zimno 
przy użyciu dwóch 
gatunków chmielu: 
aromatycznego Perle 
i goryczkowego Lunga; 
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 8% obj.

ŻYWIEC
Piwo jasne
Puszka 0,5 l 
(1 l = 4,80)
klasyczny lager 
o delikatnym roślinnym 
aromacie; wytrawny 
i chmielowy; 
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 5,6% obj.

KARLSQUELL
Radler
Puszka 0,5 l 
(1 l = 3,20)
piwo jasne z zaprawą 
o smaku lemoniady; 
kraj pochodzenia: 
Polska
alk. 2,5% obj.

PIWNA PÓŁKA

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1,60*

TANIEJ O0,39ZŁ

1,99
2,40*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,89

11www. .pl
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HPP
High Pressure Processing – 

technologia produkcji pod wysokim 
ciśnieniem, dzięki której smoothie 

zachowują większość swoich 
wartości odżywczych, smak i kolor

Oshee 
Vitamin Water
Butelka 555 ml (1 l = 3,60)
napój niegazowany; do wyboru: 
z magnezem, z minerałami 
i witaminami, zero cukru

ZBYSZKO
3 Cytryny
Butelka 1,75 l (1 l = 1,31)
napój gazowany; cytrynowy

TYLKO
TERAZ

2,29*

B�  sztucznych 

słodzików

PURE FRUIT
Sok wieloowocowy
Karton 1 l
100%; bezpośrednio wyciskany; 
nie z koncentratu; do wyboru: 
• egzotyczny (ananas-pomarańcza-mango)
• tropikalny (ananas-pomarańcza-marakuja

-mango-banan)
• 4 owoce (jabłko-czarna porzeczka-malina-

-winogrono)

PROMOCJA!

4,50*

5,99

-24%

ŻYWIEC ZDRÓJ
Woda 
źródlana 
Butelka 0,5 l (1 l = 2,40)
niegazowana; w butelce 
z zamknięciem typu 
sportcap i licencją 

PROMOCJA!

1,20*

1,59

-24%

KUBUŚ
Sok Go! 
Butelka 300 ml (1 l = 4,00)
przecierowy; marchew-malina-
-jabłko; w poręcznej, lekkiej 
butelce z dzióbkiem 

PROMOCJA!

1,20*

1,59

-24%

PURE FRUIT
Smoothie
Butelka 750 ml (1 l = 10,67)
100% owoców; bezpośrednio 
wyciskany; do wyboru: 
truskawkowy, mango-marakuja, 
ananas-kokos, żurawina-
-owoce leśne

produkt
chłodzony

NFC – nie 

z koncentratu

PROMOCJA!

8,00*

TANIEJ O1,99ZŁ

9,99

PROMOCJA!

2,00*

TANIEJ O0,49ZŁ

2,49

DOBRA OKAZJA
NA GARDEN 
PARTY!
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PROMOCJA!

0,00*

0,00

-00%

TYLKO
TERAZ

0,00*

TYLKO
TERAZ

0,00*

TYLKO
TERAZ

0,00*

BESKIDZKIE
Paluszki Misiaki 
Opak. 180 g (100 g = 1,66)
z naturalnym miodem

TYLKO
TERAZ

2,99*

SCHOLETTA
Drażetki czekoladowe
Opak. 300 g (1 kg = 18,30)
delikatne nadzienie czekoladowe; 
w miętowej otoczce cukrowej

TYLKO
TERAZ

5,49*

Pianki
Opak. 400 g (1 kg = 17,48)
o smaku owocowym

TYLKO
TERAZ

6,99*

FEURICH
Chrupki/Pałeczki 
Opak. 60/75 g (100 g = 1,50/1,20)
kukurydziane

PROMOCJA!

0,90*

1,19

-24%

Nowe

opakowanie
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TROLLI
Super Stars
Opak. 200 g (100 g = 4,50)
owocowe żelki; różne rodzaje w opakowaniu

TYLKO
TERAZ

8,99*

CONRADL
Rogalik z nadzieniem, 
5-pak
Opak. 240 g (100 g = 1,79)
5 sztuk w opakowaniu; osobno pakowane; do wyboru z nadzieniem: 
nugatowym, mlecznym lub karmelowym

PROMOCJA!

4,30*

4,99

TANIEJ O0,69ZŁ

BISCOTTO
Ciasteczka 
karmelowe
Opak. 125 g 
(100 g = 2,79)
chrupiące ciasteczka 
o smaku karmelowym, 
w kształcie liter 

TYLKO
TERAZ

3,49*

 bez barwników
 bez dodatku aromatów

BISCOTTO
Herbatniki maślane z czekoladą
Opak. 125 g (100 g = 2,32)
do wyboru: w czekoladzie gorzkiej lub w czekoladzie mlecznej 

PROMOCJA!

2,90*

3,69

-21%

BISCOTTO
Herbatniki
Opak. 225 g (100 g = 2,00)
przekładane kremem kakaowym 

TYLKO
TERAZ

4,49*

 bez substancji konserwujących
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DOBRA OKAZJA
NA GARDEN 
PARTY!
NA GARDEN 
PARTY!

PROMOCJA!

3,60*

4,49

TANIEJ O0,89ZŁ MUCCI
Lody bez laktozy
Opak. 1 l 
bezglutenowe, na mleku bez laktozy; do wyboru: 
czekoladowe, truskawkowe, waniliowe 

produkt
głęboko 

mrożony

NESTLÉ
Lody rożek KitKat 
Sztuka 110 ml (100 ml = 2,72)
kakaowe, z sosem o smaku 
czekoladowym i paluszkiem 
waflowym, w mlecznej czekoladzie

TYLKO
TERAZ

2,99*
produkt
głęboko 

mrożony

NESTLÉ
Lody rożek Lion
Sztuka 110 ml (100 ml = 2,72)
karmelowe i o smaku ciasteczkowym 
z sosem toffi, mleczną czekoladą oraz 
chrupkami pszennymi w mlecznej 
czekoladzie 

TYLKO
TERAZ

2,99*

produkt
głęboko 

mrożony

Lody Magnum w kubku
Opak. 440 ml (1 l = 27,25)
do wyboru: klasyczne, o smaku migdałowym, 
o smaku gorzkiej czekolady, pralinowym, 
o smaku ciasteczkowym z białą czekoladą

TYLKO
TERAZ

11,99*

produkt
głęboko 

mrożony

Nowość
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MOSER ROTH
Wykwintna czekolada
Opak. 125 g (100 g = 3,84)
do wyboru: czekolada 70%, czekolada 85% lub 
czekolada z kawałkami migdałów i pomarańczy

PROMOCJA!

4,80*

5,99

TANIEJ O1,19ZŁ

Prince Polo Classic 
XXL
Sztuka 50 g (100 g = 2,40)
kruchy wafelek z kremem kakaowym, 
oblany czekoladą 

PROMOCJA!

1,20*

1,69

-28%

JACOBS 
Krönung 
Opak. 200 g (100 g = 9,95)
kawa rozpuszczalna, liofilizowana, 
o bogatym smaku i prawdziwie 
królewskim aromacie 

PROMOCJA!

19,90*

24,99

-20%

STORCK
Batoniki Knoppers 
Opak. 3 × 40 g (100 g = 3,75)
batoniki z mlecznej czekolady z orzechami 
laskowymi, nadzieniem nugatowym, 
karmelowym oraz kruchym wafelkiem 

PROMOCJA!

4,50*

5,99

-24%

BISCOTTO
Kruche ciastka 
Opak. 125 g (100 g = 3,19)
do wyboru: z czekoladą gorzką lub 
z czekoladą i wiórkami kokosowymi 

TYLKO
TERAZ

3,99*

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 
na warunkach Fairtrade. Więcej na www.info.fairtrade.net/program

 bez barwników

SŁODKI
du� 
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STREFA MALUSZKACHÂTEAU
Milk Jumbo
Opak. 150 g (100 g = 3,20)
do wyboru nadzienie o smaku: kokosowym, 
orzechowo-nugatowym lub orzechowym; 
7 pojedynczo pakowanych batoników 

PROMOCJA!

4,80*

5,99

TANIEJ O1,19ZŁ

HIPP
BIO Tubka
Opak. 100 g
mus owocowy po 6. miesiącu życia; 
do wyboru: 
• jabłka, truskawki, banany
• jabłka, gruszki, banany
• gruszki, banany, kiwi
• gruszki, śliwki, czarne porzeczki
• jabłka, brzoskwinie, owoce leśne

PROMOCJA!

3,30*

4,19

-21%

STORCK
Toffifee
Opak. 125 g (100 g = 4,80)
chrupiące orzechy laskowe w karmelu, 
z kremem orzechowym z dodatkiem czekolady 

PROMOCJA!

6,00*

7,99

-24%
HIPP
BIO Zupka/
Danie dla dzieci
Opak. 190 g (100 g = 2,21)
do wyboru: 
• zupka koperkowa z ryżem i indykiem
• potrawka z ziemniaczkami i królikiem
• dynia z indykiem
• marchewka z ziemniaczkami i łososiem

PROMOCJA!

4,20*

5,29

-20%
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SATESSA
Tampony
Opak. 40/56 szt. (1 szt. = 0,14/0,10)
delikatna powierzchnia; skuteczna ochrona; 
do wyboru: normal lub super

PROMOCJA!

5,60*

7,99

-29%

SATESSA
Chusteczki 
nawilżane
Opak. 150 szt. (1 szt. = 0,04)
nie zawierają alkoholu; w zamykanym pudełku; do wyboru: sensitive lub z alantoiną

PROMOCJA!

5,30*

7,29

-27%

SATESSA
Podpaski ultra ze skrzydełkami
Opak. 12/14/20 szt. (1 szt. = 0,26/0,22/0,16)
z miękką powłoką włókninową; do wyboru: 
• normalne (20 szt.)
• extra długie (14 szt.) 
• night (12 szt.)

PROMOCJA!

3,10*

3,95

-21%

SATESSA
Wkładki higieniczne 
Opak. 35/50 szt. (1 szt. = 0,14/0,10)
przewiewne, o świeżym zapachu bawełny

4,99*

SATESSA
Chusteczki 
nawilżane 
Opak. 25 szt. (1 szt. = 0,08)
do wyboru: antybakteryjne lub 
o zapachu cytrynowym 

1,99*

SATESSA
Płatki kosmetyczne 
3-warstwowe
Opak. 120 szt. (1 szt. = 0,02) 
chłonne i delikatne; nie rozwarstwiają się; 
dwa rodzaje do wyboru

2,39*

SATESSA
Wkładki urologiczne 
ultra mini plus
Opak. 24 szt. (1 szt. = 0,29)
o anatomicznym kształcie; 
zapewniają dyskrecję i ochronę

6,99*

KOMFORT 
I ŚWIEŻOŚĆ
na co dzień
Satessa to bogata gama produktów
higienicznych, które spełniają 
oczekiwania wymagających kobiet. 
Wykonane z wysokiej jakości materiałów 
zapewniają komfort i skuteczną ochronę.

PRAKTYCZNE
OPAKOWANIE
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STREFA PUPILASTREFA PUPILA

PAMPERS
Pieluszki Active 
Baby Midi 3/
Maxi 4/Junior 5
Opak. 58/49/42 szt. 
(1 szt. = 0,59/0,69/0,81)
dzięki unikalnej formule chłonnych 
kanalików zapewniają suchość 
do 12 godzin; do wyboru:
• Midi – dla niemowląt o wadze 

6–10 kg; rozmiar 3
• Maxi – dla niemowląt o wadze 

9–14 kg; rozmiar 4
• Junior – dla dzieci o wadze 

11–18 kg; rozmiar 5

PROMOCJA!

34,00*

37,49

TANIEJ O3,49ZŁ

BAMBINO
Szampon/
Płyn 
do kąpieli/
Żel do mycia 
dla dzieci
Butelka 400 ml (1 l = 17,50)
delikatnie myje i pielęgnuje 
skórę

PROMOCJA!

7,00*

9,49

-26%

PUTZMEISTER
Nawilżane 
ściereczki 
czyszczące
Opak. 30/40/100 szt.
(1 szt. = 0,17/0,13/0,05)
do wyboru: do czyszczenia 
powierzchni szklanych, 
do podłóg lub uniwersalne

PROMOCJA!

5,10*

6,99

-27%

COLGATE
Pasta/
Szczoteczka 
do zębów 
dla dzieci
Opak. 50 ml 
(100 ml = 10,00)/Sztuka
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA!

5,00*

5,99

TANIEJ O0,99ZŁ

PROMOCJA!

4,00*

5,39

-25%

WHISKAS
Wybór dań mięsnych
Opak. 4 × 100 g (1 kg = 10,00)
karma mokra pełnoporcjowa dla kotów; w czterech 
saszetkach – każda w innym smaku; do wyboru: 
• w sosie: dania mięsne i junior 
• w galaretce: dania drobiowe i rybne

PROMOCJA!

2,60*

3,49

-25%

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

LACTACYD
Emulsja do higieny intymnej
Butelka 200 ml (100 ml = 4,75)
delikatna emulsja do codziennej pielęgnacji 

PROMOCJA!

9,50*

12,89

-26%

FOLIA
Torebki 
śniadaniowe, 
50 szt.
Opak. 50 szt. 
(1 szt. = 0,06)
tłuszczoszczelne, 
zachowują smak i aromat 
produktów

NOWOŚĆ!

2,79*

DO POWIERZCHNI 
SZKLANYCH: 

CZYSZCZĄ BEZ 
POZOSTAWIANIA 

SMUG

UNIWERSALNE: 
O DZIAŁANIU 

ANTYBAKTERYJNYM
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HOME CREATION
Regał łazienkowy 
teleskopowy
Sztuka 
uniwersalny regał do wanny lub 
kabiny prysznicowej na szampon, 
żel pod prysznic czy gąbkę; regulacja 
wysokości od 145 do 250 cm; drążki 
i kosze prysznicowe z wysokiej jakości 
stali szlachetnej; płynnie przesuwane 
kosze; prosty montaż bez śrub i otworów 
metodą zaciskową; wymiary kosza 
(szer. × wys. × głęb.): 23 × 23 × 8 cm 

79,00*

Stal 
nierdzewna

HOME CREATION
Słuchawka prysznicowa Wellness
Sztuka 
chromowana, z 3 rodzajami strumienia wody wybieranymi poprzez 
naciśniecie lub przesunięcie przycisku; średnica w zależności od modelu: 
12 lub 15 cm; z dyszami zapobiegającymi osadzaniu sie kamienia; 
z uszczelką oszczędzającą wodę nawet do 50%; standardowe podłączenie 
węża prysznicowego 1/2” (średn.: ok. 1,9 cm); do wyboru różne modele

29,00*

HOME CREATION
Wąż prysznicowy
Sztuka 
idealny do wanny czy prysznica; długość: ok. 2 m; 
standardowe przyłącze 1/2’’; do wyboru różne rodzaje

14,99*

OSZCZĘDNOŚĆ 
WODY

OSZCZĘDNOŚĆ 
WODY

HOME CREATION
Zestaw 
prysznicowy 
z deszczownicą
Zestaw 
metalowy chromowany drążek wysokości 
ok. 101 cm; deszczownica z linii Wellness 
o średnicy ok. 24 cm; zarówno słuchawka, 
jak i deszczownica posiadają wypustki 
zapobiegające osadzaniu się kamienia; 
wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej 
o długości 150 cm; z pokrętłem ustawienia 
natrysku górnego lub ręcznego; 
z uszczelką oszczędzającą wodę nawet 
o 50%; łatwy montaż dzięki regulowanemu 
uchwytowi ściennemu

149,00*

P-IX 28955/IIOO

ŁAZIENKA
funkcjonalna
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Montaż 
bez 

wiercenia

Montaż 
bez 

wiercenia

MAGIC LOC
Zestaw uchwytów 
do WC/prysznica
Zestaw/Sztuka 
prosty i szybki montaż dzięki opatentowanemu 
systemowi przyssawek; możliwość zmiany miejsca 
zamocowania uchwytu w dowolnej chwili bez 
pozostawiania śladów; do wyboru różne rodzaje:
• wieszak pierścieniowy na ręcznik
• uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej
• szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej
• uchwyt na słuchawkę prysznicową

29,00*

MAGIC LOG
Zestaw uchwytów 
łazienkowych
Sztuka/Zestaw 
prosty i szybki montaż dzięki opatentowanemu 
systemowi przyssawek; możliwość zmiany 
miejsca zamocowania uchwytu w dowolnej 
chwili bez pozostawiania śladów; do wyboru 
różne rodzaje:
• uchwyt na suszarkę do włosów
• uchwyt na kubek na szczoteczki
• haczyki i wieszaki na ręczniki

22,00*

HOME CREATION
Ściągaczka 
do wody
Sztuka
łatwo, szybko i bez smug 
usuwa wodę z okien, luster, 
pryszniców, płytek i innych 
gładkich powierzchni; 
do wyboru 2 modele: 
z chromowaną rączką 
i uchwytem do zamocowania 
na ścianie oraz z silikonowym 
uchwytem oraz zawieszką 
na ścianę prysznica; 
do każdego modelu dołączone 
są elementy montażowe

17,99*

HOME CREATION
Akcesoria 
do WC
Sztuka 
wykonane ze stali pokrytej farbą 
proszkową; do wyboru różne 
rodzaje:
• zamykana szczotka do WC; 

w zestawie wkładka z tworzywa 
sztucznego i zapasowa główka 
szczotki; średnica: ok. 9 cm, 
wysokość: 37 cm

• kosz na śmieci z wyjmowanym 
wkładem z tworzywa 
sztucznego; pojemność: 2,8 l, 
wysokość: ok. 25 cm

19,99*

RÓŻNE KOLORY:
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PLAYLAND
Zabawki 
kąpielowe z LED
Zestaw 
4 zabawki w każdym zestawie; 
z 3 kolorowymi diodami LED (czerwona, 
żółta, niebieska); automatycznie 
zmieniają barwy; do zabawy w wannie 
lub na basenie (ochrona IP67); do wyboru: 
morskie zwierzątka, wiejskie zwierzątka, 
potworki, postacie z bajek

19,99*

HOME CREATION
Mata do wanny/
brodzika 
prysznicowego
Sztuka
100% PCV; z przyssawkami antypoślizgowymi 
od spodu; łatwa w pielęgnacji
• kwadratowa, wymiary: ok. 54 × 54 cm
• owalna, wymiary: ok. 90 × 36 cm lub 

ok. 69 × 38 cm
• w kształcie hipopotama, wymiary: 

ok. 74 × 37 cm
do wyboru różne wzory i kolory

12,99*

TE

MPERATURA

PRANIA

30°C

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

POD 
PRYSZNIC

DO 
WANNY

ŚWIECĄ W WODZIE

REXONA
Zestaw 
kosmetyków
Zestaw
żel i dezodorant dla kobiet 
lub dla mężczyzn

13,99*

Peeling do ciała 
Opak. 200 g (100 g = 12,50)
do wyboru: z masłem kakaowym 
lub z olejkiem kokosowym 

25,00*

DOVE
Zestaw 
kosmetyków 
Zestaw
żel i dezodorant dla mężczyzn; 
do wyboru dwa rodzaje

18,99*

LACTACYD FEMINA 
Nawilżone chusteczki 
do higieny intymnej
Opak. 15 szt. (1 szt. = 0,41)
zawierają naturalny kwas mlekowy 
oraz alantoinę

6,19*

RÓŻNE KOLORY:

2.

2.

1.

1.
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0,00*

0,00*

0,00*

0,00*

LIVING ART 
Skrzynki drewniane 
w stylu rustykalnym
Sztuka/Zestaw 2 szt.
do wyboru:
• 1 sztuka 18 × 33 × 38 cm; 

do wyboru dwa rodzaje
• 2 sztuki 13 × 20,5 × 27 cm 

oraz 15 × 27 × 32 cm

39,00*

SOXO
Torba bawełniana
Sztuka 
100% bawełna; wymiary: 38 × 42 cm, uchwyt 
o długości ok. 70 cm; z nadrukiem; 
do wyboru różne rodzaje

5,99*

HOME CREATION
Kosz składany, 32 l
Sztuka 
z miękkim uchwytem; pojemność: ok. 32 l; 
wymiary: 48 × 34,5 × 23,5 cm; do wyboru różne kolory

25,00*

HOME CREATION
Pojemnik/Pojemniki 
do przechowywania
Sztuka/Zestaw 
powierzchnia odporna na zadrapania; dwa uchwyty na bokach 
ułatwiające przenoszenie; do wyboru różne rodzaje:
• 1 × o pojemności 20 l 
• 2 × o pojemności 12 l 
• 3 × o pojemności 6 l
• 4 × o pojemności 1,8 l

15,99*

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®
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24 cm

Rondel emaliowany 
z trzonkiem, 1 l
Sztuka 
średnica: 14 cm; wysokość: 7 cm; 
z ozdobnymi wzorami; do wyboru różne wzory

29,00*

Garnuszek emaliowany, 
0,45 l
Sztuka 
średnica: 9 cm; wysokość: 9 cm; 
z ozdobnymi wzorami; do wyboru różne wzory

22,00*

HOME CREATION
Patelnia z odlewu aluminium 
z powłoką ceramiczną, 24 cm
Sztuka 
wysoka odporność na zadrapania; z powłoką Xeradur2; 
do wyboru dwa kolory wnętrza: beżowe lub czarne

55,00*

Garnek emaliowany, 3,6 l
Sztuka 
średnica: 18 cm; wysokość: 14 cm; 
z ozdobnymi wzorami; do wyboru różne wzory

35,00*

Nadaje się 
do wszystkich 

rodzajów kuchenek: 
indukcyjnych, 

elektrycznych, gazowych, 
halogenowych, 
ceramicznych 
i piekarników 

do 150°C

W STYLU 
rustykalnym

RÓŻNE WZORY:

Garnki emaliowane kojarzą się 
z tradycyjną kuchnią polską, jednak 
współczesnych wersji tych naczyń 
możesz używać nie tylko na kuchence 
gazowej, ale też indukcyjnej.

Emalia charakteryzuje się wysoką odpornością 
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, 
nie pochłania zapachów i nie wchodzi w reakcję 
z pożywieniem, dlatego w garnkach tych można 
przygotowywać zdrowe posiłki – także dla alergików. 
Ponadto garnki emaliowane doskonale przewodzą 
i utrzymują temperaturę, więc przygotowywane 
w nich potrawy dłużej będą ciepłe.

Do kuchenek:
• gazowych
• indukcyjnych 
• elektrycznych
• ceramicznych
• halogenowych
Można myć 
w zmywarce

www. .pl24 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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HOME CREATION
Nóż do obierania 
z drewnianą rączką
Sztuka
rączka z drewna bukowego; do obierania 
i krojenia warzyw

13,99*

HOME CREATION
Mata do osuszania naczyń
Sztuka 
chłonna mata z pianki pokryta 
wysokiej jakości mikrofibrą; 
nadaje się do prania; szybkoschnąca; 
wymiary: 45 × 40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

9,99*

HOME CREATION
Antybakteryjna 
deska/deski 
do krojenia
Sztuka/Zestaw 
dwustronna deska pokryta 
środkiem antybakteryjnym; 
z rynienką na sok; antypoślizgowa; 
do stosowania z obu stron; chroni 
ostrze noża; do wyboru różne 
kolory i rodzaje:
• sztuka; wymiary (szer. × dł.): 

ok. 25,4 × 36,8 cm
• zestaw 2 sztuk; wymiary 

(szer. × dł.): ok. 14 × 20,3 cm

18,99*

PUTZMEISTER
Ściereczki domowe/uniwersalne
Opak. 5/8/12 szt. 
do wyboru: 
• ściereczki domowe z perforacją: do użycia na sucho i mokro; 

wymiary: 38 × 38 cm
• ściereczki uniwersalne, dwustronne: do czyszczenia naczyń, 

garnków i patelni oraz uporczywych zabrudzeń, wymiary: 
38 × 35 cm

• ściereczki do naczyń, drukowane, wykonane z wysokiej 
jakości włókniny; zastosowanie: na sucho oraz na mokro; 
nie pozostawiają włókien i łatwe do wypłukania, wymiary: 
38 × 35 cm

6,99*
   12.0.14706 HOHENSTEIN HTTI   12.0.14706 HOHENSTEIN HTTI     12.0.14706 HOHENSTEIN HTTI   12.0.14706 HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PRANIA

60°C

Nadaje się 
do mycia 

w zmywarce

HOME CREATION
Podkładka foliowa 
antypoślizgowa
Sztuka 
specjalnie wytłaczana folia antypoślizgowa zapewnia 
doskonałą przyczepność i chroni przed uszkodzeniami; 
po przycięciu na miarę może mieć szerokie 
zastosowanie w domu, np. jako podkładka do szuflad 
lub w lodówce; można prać w temperaturze do 30°C; 
odporna na zimno do -40°C; wymiary: 50 × 150 cm; 
do wyboru różne kolory

14,99*

Do użytku 
w niskich 

temperaturach 
do -40°C

TE

MPERATURA

PRANIA

30°C

CHRONI OSTRZE NOŻA

RYNIENKA 
NA SOK

SZTUKA

ZESTAW

RÓŻNE WZORY: RÓŻNE WZORY: RÓŻNE KOLORY:

25www. .pl
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WALKX
Sneakersy 
chłopięce
Para 
materiał wierzchni i podeszwa 
zewnętrzna z materiału 
syntetycznego; wyściółka tekstylna
Rozmiary: 31–34

39,00*

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

POCOPIANO
Bluza 
chłopięca 
z bawełną 
BIO
Sztuka 
87% bawełna BIO, 
13% wiskoza lub 
60% bawełna BIO, 
40% poliester; 
ze ściągaczem 
przy rękawach i na dole; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

25,00*
1.

1.

POCOPIANO
Jeansy chłopięce
Para 
98% bawełna, 2% elastan; 
zwężane ku dołowi
Rozmiary: 122–158

29,00*

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Made with 87% 
Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

CU 812624

Made with 60% 
Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

CU 812624

Z IMPREGNACJĄ

 ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

HIT

49,00*

ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka chłopięca 
softshell
Sztuka 
100% poliester z impregnacją 
Bionic-Finish Eco; rękawy 
z regulacją szerokości; 
z odblaskowymi elementami; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

www. .pl26 *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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ZAWSZE 
w ruchu

WALKX
Sneakersy 
dziewczęce
Para 
materiał wierzchni i podeszwa 
zewnętrzna z materiału 
syntetycznego; wyściółka tekstylna
Rozmiary: 31–34

39,00*

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 60% 
Organically Grown 
Cotton certifi ed by 1.

POCOPIANO
Bluza 
dziewczęca 
z bawełną 
BIO
Sztuka 
60% bawełna BIO, 
40% poliester; 
ze ściągaczem przy 
rękawach i u dołu; jeden 
model z kapturem; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele 
są dostępne w każdym 
rozmiarze

25,00*
4.

4.

POCOPIANO
Jeansy dziewczęce
Para 
75% bawełna, 23% poliester, 2% elastan; 
taliowany krój dopasowany do sylwetki
Rozmiary: 122–158

29,00*

  2018OK1582 AITEX  2018OK1582 AITEX  

5.

6.

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

 ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

HIT

49,00*

ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka 
dziewczęca 
softshell
Sztuka 
100% poliester z impregnacją 
Bionic-Finish Eco; rękawy 
z regulacją szerokości; 
z odblaskowymi elementami; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

27www. .pl
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Dorada 
patroszona, 2 szt.
Cena za 100 g 
cała

TYLKO
TERAZ

2,99*

PROMOCJA!

6,40*

7,99

TANIEJ O1,59ZŁ
GRILL TIME
Ser grillowy
Opak. 2 × 100 g (100 g = 3,20)
tłusty, miękki; nadaje się do przyrządzenia na grillu oraz na patelni; zawartość tłuszczu 
w suchej masie: 55%; do wyboru: grillowy, grillowy z chili, grillowy z ziołami

Makrela, 
tusza
Cena za 100 g 
wprost na grill

TYLKO
TERAZ

1,59*

LISNER
Rybka 
na raz 
Opak. 100 g 
do wyboru:
• leczo
• po grecku
• słodko-pikantna

TYLKO
TERAZ

2,19*

SERENADA
Ser żółty
Opak. 150 g (100 g = 2,33)
w plastrach; do wyboru: radamer lub salami

TYLKO
TERAZ

3,49*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

HOCHLAND
Almette Mini 
Opak. 120 g (100 g = 2,49)
śmietankowy, puszysty serek twarogowy

TYLKO
TERAZ

2,99*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

PIĄTKO
SOBOTA

OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

 PT. 16.08–SOB. 17.08 



Ciastko 
z marakują 
i mango
Sztuka 90 g 
(100 g = 1,99)
na bazie ciasta 
francuskiego; 
zawartość mango: 13% 

TYLKO
TERAZ

1,79*

MILKA
Choco 
snack 
Opak. 4 × 32 g (100 g = 4,68)
batonik w mlecznej czekoladzie

TYLKO
TERAZ

5,99*

KONSPOL
Pierogi z serem i jagodami 
Opak. 230 g (100 g = 2,60) 
wyjątkowo cienkie ciasto

TYLKO
TERAZ

5,99*

PROMOCJA!

7,00*

8,99

-22%

MUCCI
Lody Simsalabim
Opak. 11 szt. (1 szt. = 0,64)
11 sztuk w opakowaniu; w opakowaniu 5 różnych rodzajów

produkt
chłodzony

TUTTI FRUTTI
Mydło w płynie
Opak. 500 ml (1 l = 13,98)
 naturalne olejki owocowe 
i zawarte w nich składniki odżywcze 
oraz witaminy A, E i F oczyszczają 
i pielęgnują skórę dłoni

TYLKO
TERAZ

6,99*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

MLEKPOL
Chłodnik 
Opak. 380 g (1 kg = 4,45)
warzywny

TYLKO
TERAZ

1,69*

29www. .pl
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OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

 PT. 16.08–SOB. 17.08 



2-pak

2-pak

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Koszulka damska basic 
z bawełną BIO, 2 szt.
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); szary melanż: 
90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–L

22,00*

33,00*
QUEENTEX
Piżama damska 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 
99% bawełna BIO, 1% wiskoza 
lub 90% bawełna BIO, 
10% wiskoza; ze sznurkiem 
i gumką w pasie; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

16,99*

QUEENTEX
Majtki/Figi 
basic comfort, 2 pary
Opak. 2 pary 
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne 
w każdym rozmiarze

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

19,99*

QUEENTEX
Biustonosz 
basic comfort
Sztuka 
92% poliamid, 8% elastan (Lycra®); 
z możliwością krzyżowania ramiączek; 
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: obwód: 75 B–85 C

  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  A07-0751 HOHENSTEIN HTTI  

Made with 90%
Organically Grown
Cotton certifi ed by

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

CU 812624

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically 
Grown Cotton certifi ed by 

CU 812624

Made with 90% Organic Made with 90% Organic 

PAS Z OZDOBNĄ KORONKĄ

1.

1.
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Made with 48% 
Organically Grown 
Cotton certifi ed by 

  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Legginsy/
Rybaczki 
damskie 
z bawełną 
BIO
Para 
48% bawełna BIO, 
48% modal (Tencel™), 
4% elastan (Lycra®); 
długie lub 3/4; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

17,99*

18,99*

UP2FASHION
Bluzka damska
Sztuka 
95% wiskoza, 5% elastan; przedłużany krój, 
każdy model z innym dekoltem; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: S–L

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

19,99*

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

3.

3.

3.

4

4
4

2.
2.

2.

31www. .pl
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ZE STÓJKĄ 

FILA
Zegarek 
sportowy 
Sztuka 
do wyboru:
• zegarek z tarczą analogową; 

do wyboru dwa kolory
• zegarek z tarczą cyfrową; funkcje: 

krokomierz, pomiar dystansu, 
stoper, spalanie kalorii, pomiar 
międzyczasów, podświetlany 
wyświetlacz; do wyboru różne 
kolory

49,00*

   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

ACTIVE TOUCH
Kurtka treningowa 
damska/męska
Sztuka 
100% poliester; ze stójką; zapinana 
na zamek błyskawiczny; z kieszeniami 
bocznymi; rękawy z kontrastową 
wstawką; model damski lekko 
zwężany; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–L 
Rozmiary męskie: M–XL

45,00*

1.

1.
1.

ACTIVE TOUCH
Spodnie treningowe 
damskie/męskie
Para 
100% poliester; ze ściągaczem przy nogawkach; 
pas z gumką i sznurkiem; z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–L 
Rozmiary męskie: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

39,00*
   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI   06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

2.

2. 2.

Wodoodporny 
do 10 barów

WALKX
Buty sportowe 
damskie/męskie 
Para 
tekstylny materiał wierzchni 
i wyściółka; elastyczna podeszwa 
z phylonu i TPR; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary damskie: 37–40
Rozmiary męskie: 42–44
Nie wszystkie modele damskie 
są dostępne w każdym rozmiarze

49,00*

KIESZEŃ 
NA MOKRE 

RZECZY

3.

3.
3.

4.

ROYAL LIFE
Torba sportowa 
z kieszenią 
na mokre 
rzeczy
Sztuka 
100% poliester; 
obszerna komora 
główna zapinana 
na zamek; 
dodatkowa kieszeń z przodu; 
regulowany pas na ramię;
do wyboru różne rodzaje

HIT

32,00*

4.
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PRZYJAZNY 
DLA PORTFELA 
i środowiska

25,00*

HOME CREATION
Wycieraczka 
Sztuka/Zestaw 2 szt. 
strona wierzchnia: 
100% polipropylen, 
spód antypoślizgowy: 
100% winyl; możliwość 
stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz; różne wzory 
i kolory do wyboru:
• 1 sztuka – 60 × 90 cm
• 2 sztuki – 40 × 60 cm

450 W

Rura 
teleskopowa 

o długości 94 cm, 
ze stali 

nierdzewnej

Automatyczny 
system

 zwijania 
kabla

15,99*

HOME CREATION
Stoper do drzwi
Sztuka/Zestaw 2 szt. 
ze stali szlachetnej; antypoślizgowa guma; 
bez konieczności przykręcania do podłogi; 
nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg; 
do wyboru różne rodzaje:
• stoper niski (średn. × wys.): 10,4 × 4,7 cm
• stoper wysoki (średn. × wys.): 9,4 × 8,1 cm
• 2 kliny (średn. × wys.): 5 × 12 cm

185,00*

QUIGG
Energooszczędny 
odkurzacz bezworkowy
Sztuka 
lekki i kompaktowy; regulacja siły ssania 
na uchwycie; zmywalny filtr HEPA; 
łatwo zdejmowany pojemnik na kurz 
o pojemności 1,5 l; w zestawie 
końcówka szczelinowa oraz szczotka 
do parkietu

33www. .pl
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100 cm

100 cm

79 cm

32 cm

30 cm

25
cm

37
cm

45
cm

16,99*

LIVING ART 
Świeca 
zapachowa 
w szkle
Sztuka
100% parafina; gramatura: 
410 g; czas palenia: do 75 h; 
do wyboru różne rodzaje

19,99*

LIVING ART 
Ramki 
drewniane
Zestaw/Sztuka
dostępne zestawy: 
3 ramki 13 × 18 cm, 
2 ramki 20 × 20 cm lub 
1 ramka 20 × 43 cm; 
do wyboru różne kolory 
i formaty

Lite drewno,
stal 

nierdzewna

4. 5.

PRZYTULNE
wnętrze

169,00* HOME CREATION
Wielofunkcyjna ławka z półką
Sztuka 
• stelaż z lakierowanej na biało płyty MDF
• siedzisko z płyty wiórowej z powłoką melaminową w kolorze dębu

1.

1.

2.

65,00*

HOME CREATION
Regał na obuwie/Wieszak z półką
Sztuka 
do wyboru: regał na obuwie z 2 półkami 
lub wieszak na ubranie, oba wykonane z litego 
drewna sosnowego i stali nierdzewnej
regał na obuwie:
• 8 drążków poprzecznych ze stali nierdzewnej
• 2 półki mieszczące 10 par butów
wieszak na garderobę z półką:
• rama z litego drewna sosnowego
• 6 wieszaków ze stali nierdzewnej

2.

2.

DWA KOLORY:

78
cm

39,7 cm
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100 cm

80 cm
40 cm

40
cm

m
40 cm

• 

INNE
KOLORY:

HOME CREATION
Kosze druciane, 4 sztuki
Zestaw 4 szt. 
w zestawie znajdują się: 2 kosze ze zdejmowaną pokrywą 
i 2 kosze do przechowywania; mogą pełnić funkcję stolika 
i dekoracyjnego kosza do przechowywania; wykonane 
z metalu malowanego proszkowo, pokrywy koszy z odpornej 
na zadrapania płyty MDF ze strukturą o wyglądzie drewna; 
• kosz z pokrywą duży – średnica: ok. 50 cm, wysokość: ok. 40 cm
• kosz z pokrywą mały – średnica: ok. 40 cm, wysokość: ok. 35 cm
• kosze do przechowywania – wysokość: ok. 30 i 20 cm
do wyboru 2 kolory: szaro-brązowe i białe

179,00*

49,00*

HOME CREATION
Aluminiowe 
lustro 
ścienne
Sztuka 
wymiary: 40 × 115 cm; 
do wyboru rama w trzech 
kolorach

3.

6.

6.

4.
4.

5.

7.

7.

7.

Zestaw 
4 sztuk

40 cm

50 cm

HOME CREATION
Regał na obuwie/Wieszak z półką
Sztuka 
do wyboru: regał na obuwie z 2 półkami 
lub wieszak na ubranie, oba wykonane z litego 
drewna sosnowego i stali nierdzewnej
regał na obuwie:
• 8 drążków poprzecznych ze stali nierdzewnej
• 2 półki mieszczące 10 par butów
wieszak na garderobę z półką:
• rama z litego drewna sosnowego
• 6 wieszaków ze stali nierdzewnej

249,00*

HOME CREATION
Komoda z dwiema szufladami
Sztuka 
2 duże szuflady z frezowanymi uchwytami oraz otwarta półka; metalowe 
prowadnice z cichobieżnym mechanizmem; boki i blat górny z lakierowanej 
na biało płyty MDF; fronty szuflad z płyty wiórowej z powłoką melaminową 
w kolorze dębu

3.

DWA KOLORY
POKRYWY:

78
cm

20
cm

30
cm

35
cm

35www. .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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15 i 18 cm

DO WYBORU DWA KOLORY:

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

OBIAD?
Za� ze 

i � zędzie

ANTYPOŚLIZGOWE 
NÓŻKI

2500 W Idealna 
w podróży

Idealna 
w niewielkich 

kuchniach

DWUPALNIKOWA

QUIGG
Kuchenka elektryczna
dwupalnikowa
Sztuka 
średnica płyt grzewczych: 15 i 18 cm; płynna regulacja 
temperatury z 6 poziomami mocy dla każdej płyty; 
antypoślizgowe nóżki gwarantują stabilne ustawienie; wymiary 
(szer. × wys. × głęb.): 49 × 9,5 × 29 cm; do wyboru dwa kolory

99,00*

D’ANTELLI
Makaron 
spaghetti
Opak. 500 g (1 kg = 4,38)
100% mąki z pszenicy durum; 
gotowy w 7–8 minut

2,19*

www. .pl
Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej 
sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.36 33/2019
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