
Bułka 
brioszka
Sztuka 100 g

HITCENOWY

1500*
HITCENOWY

2900*Parasol 
transparentny
Sztuka 

Obrus Folk
Sztuka

HITCENOWY

095*

129

OFERTA OD 16.09

Strona 36Strona 25Strona 5

OD PONIEDZIAŁKU 16.09 OD ŚRODY 18.09 OD SOBOTY 21.09

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.aldi.pl

RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

HERBATY ROZGRZEWAJĄCE STR. 14–16          BIO – W ZGODZIE Z NATURĄ STR. 9–12



z natury!

PROSTO

Okazje OD PIĄTKU 20.09

Ogórki 
gruntowe, 
luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

499339*
32% TANIEJ

Mieszanka 
świeżych sałat, mix 
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

399279*
30% TANIEJ

PROMOCJA

599449*
25% TANIEJ

Owoc granatu 
Sztuka
kraj pochodzenia: Hiszpania

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

PROMOCJA

599399*
33% TANIEJ

Czosnek 
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

PROMOCJA

149099*
33% TANIEJ

produkt
chłodzony

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 16–21.09
Okazje TYGODNIA



POLSKIE
GRUSZKI
z nowych zbiorów

SŁODKIE,SOCZYSTE,zdrowe!

Okazje OD PIĄTKU 20.09

PROMOCJA

449299*
33% TANIEJ

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

Owoc granatu 
Sztuka
kraj pochodzenia: Hiszpania

PROMOCJA

699449*
35% TANIEJ

Papryka biała 
igołomska, luz 
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska

TYLKO TERAZ

149* Figa 
kaktusowa 
Sztuka
kraj pochodzenia: Włochy

POLSKIE
GRUSZKI

Czosnek 
Sztuka
kraj pochodzenia: Polska

3www. .pl
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SŁODKIE,
SŁODKIE,
SŁODKIE,
SŁODKIE,
SŁODKIE,SOCZYSTE,

SOCZYSTE,zdrowe!
zdrowe!

SOCZYSTE,zdrowe!

SOCZYSTE,



Ciastko 
z wiśnią
Sztuka 105 g 
(100 g = 1,52)
z ciasta francuskiego; z nadzieniem; 
zawartość wiśni: 22%

PROMOCJA

219160*
26% TANIEJ

GOOD FOOD
Wafle kukurydziane, cienkie
Opak. 35 g 
(100 g = 2,86)
z dodatkiem soli morskiej

PROMOCJA

129100*
22% TANIEJ

Chleb 
słonecznikowy
Sztuka 440 g 
(1 kg = 4,55)
pszenno-żytni

PROMOCJA

249200*
TANIEJ O049ZŁ

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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Wielu na jej widok robi maślane oczy! 
I wcale nas to nie dziwi  – to najlepsza bułka 

drożdżowa, jaką można sobie wyobrazić! 
Idealnie puszysta, mięsista, w sam raz maślana. 

Na śniadanie, podwieczorek lub do szkoły!

Bułka brioszka
Sztuka 100 g
słodka, drożdżowa bułeczka pszenna

HITCENOWY

095*

129

5www. .pl
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Golonka 
z indyka
Cena za kg 
2 sztuki w opakowaniu

PROMOCJA

999800*
TANIEJ O199ZŁ

RODZINNE PRZYSMAKI
Kiełbasa podwawelska
Opak. 450 g 
(1 kg = 14,22)
wieprzowa, wędzona

PROMOCJA

749640*
TANIEJ O109ZŁ

Szynka 
delikatesowa
Opak. 200 g 
(100 g = 2,40)
gotowana; 
mięso wieprzowe: 95%

PROMOCJA

599480*
TANIEJ O119ZŁ

ŁUKÓW
Gulasz wołowy
Opak. 500 g
(1 kg = 27,00) 
z łopatki i udźca 

PROMOCJA

14791350*
TANIEJ O129ZŁ

KAMINIARZ
Boczek parzony
Opak. 150 g 
(100 g = 2,67)
w plastrach; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 111 g 
boczku wieprzowego

PROMOCJA

599400*
33% TANIEJ

Kiełbasa śląska 
premium
Opak. 380 g
(1 kg = 15,00)
mięso wieprzowe: 96%

PROMOCJA

749570*
23% TANIEJ

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

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

KING’S CROWN
Młoda duża 
fasola biała
Słoik 660 g 
(1 kg = 14,26)
masa netto po odsączeniu: 420 g

TYLKO TERAZ

599*

Smalec ze skwarkami
Opak. 125 g 
(100 g = 2,79)
do wyboru: jabłkowy, ziołowy, gęsi 
lub wieprzowy z boczkiem

TYLKO TERAZ

349*

DELIKATO
Koncentrat 
pomidorowy
Puszka 70 g 
(100 g = 1,14)
podwójnie skoncentrowany

PROMOCJA

099080*
TANIEJ O019ZŁ

DOBRE PLONY
Kasza jęczmienna
Opak. 4 × 100 g 
(1 kg = 2,50)
w woreczkach

PROMOCJA

139100*
28% TANIEJ

WIELKOPOLSKI
Olej rzepakowy
Butelka 1 l 
tłoczony tylko raz

PROMOCJA

589429*
27% TANIEJ

TYLKO TERAZ

899*

TRADER JOE’S 
Morele 
Słoik 1 kg
(1 kg = 16,65)
całe, bez pestek; lekko 
słodzone; masa netto 
po odsączeniu: 540 g 

Pierogi z mięsem 
Opak. 400 g 
(1 kg = 8,75)
z mięsem wieprzowo-wołowym

PROMOCJA

499350*
29% TANIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

7www. .pl
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RYBY Z ALDI

LISNER
Sałatka 
rodzinna 
Opak. 500 g 
(1 kg = 8,20)
warzywna, z dodatkiem jajka

BALTA MARE
Filety 
śledziowe 
à la matias
Opak. 250 g 
(100 g = 1,24)
solone, bez skóry

FJÖRDEN’S
Filety śledziowe 
w kremie 
pomidorowym
Opak. 200 g 
(100 g = 1,75)
delikatne i soczyste

****

 bez glutenu bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

ŁOWICZ
Dżem
Słoik 235 g 
(100 g = 1,96)
100% z owoców; do wyboru: 
czarny bez lub dzika róża

MILSA
Mleko skondensowane 
słodzone
Opak. 150 g 
(100 g = 1,27)
doskonałe do wypieków oraz jako słodka 
przekąska; do wyboru: śmietankowe, 
karmelowe lub kakaowe 

PROMOCJA

239190*
20% TANIEJ

PROMOCJA

599460*
23% TANIEJ

KING’S CROWN
Miód 
wielokwiatowy
Słoik 1 kg 
nektarowy

PROMOCJA

18891330*
29% TANIEJ

MLEKOVITA
Wypasione 
mleko UHT
Karton 1 l 
zawartość tłuszczu: 2%

PROMOCJA

249200*
TANIEJ O049ZŁ

PROMOCJA

499410*
TANIEJ O089ZŁ

PROMOCJA

359310*
TANIEJ O049ZŁ

PROMOCJA

459350*
23% TANIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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

www. .pl8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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BIO
W ZGODZIE Z NATURĄ

produkt
chłodzony

PROMOCJA

139110*
20% TANIEJ

GUT BIO
BIO Bułki 
do wypieków
Opak. 320/360 g 
(1 kg = 20,31/18,06)
4 sztuki w opakowaniu; 
do wyboru: mieszana z ziarnami, 
farmerska, rustykalna z nasionami lnu 

PROMOCJA

799650*
TANIEJ O149ZŁ

GUT BIO
BIO Ser żółty
Opak. 175/200 g 
(100 g = 3,63/3,18)
w plastrach; wolno dojrzewający; z Allgäu; ze świeżego 
mleka ekologicznego; zawartość tłuszczu w suchej 
masie: 45%; do wyboru: naturalny lub pikantny

PROMOCJA

799635*
20% TANIEJ

GUT BIO
BIO 
Masło
Opak. 250 g 
(100 g = 2,72)
ze słodkiej śmietanki; z mleka ekologicznego; zawartość tłuszczu: 82%

produkt
chłodzony

PROMOCJA

849680*
TANIEJ O169ZŁ

GUT BIO
BIO Serek śmietankowy
Opak. 160 g 
(100 g = 2,25)
do wyboru: naturalny lub z ziołami 

produkt
chłodzony

PROMOCJA

449360*
TANIEJ O089ZŁ

GUT BIO
BIO Jogurt
Opak. 150 g 
(100 g = 0,73)
zawartość tłuszczu: 3,8%; 
z mleka z rolnictwa ekologicznego; 
lekkostrawny

produkt
chłodzony

GUT BIO
BIO Chleb
Opak. 500 g 
(1 kg = 10,58)
do wyboru: orkiszowy, 
ze słonecznikiem, trzy ziarna

TYLKO TERAZ

529*

Wszystkie produkty na stronie są BIO

9www. .pl
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FAIR
FAIRTRADE BIO 
Czekolada do picia
Opak. 220 g 
(100 g = 4,09)
z ekologicznych upraw; do wyboru: 
czekolada mleczna lub gorzka

MORENO
FAIRTRADE BIO 
Caffè Crema
Opak. 1 kg 
ziarnista; z ziaren BIO; 100% Arabica

 bez glutenu

 bez laktozy

GUT BIO
BIO Ciastka owsiane
Opak. 200 g 
(100 g = 2,25)
do wyboru: z czekoladą gorzką lub mleczną

PROMOCJA

1299900*
30% TANIEJ

PROMOCJA

39993400*
TANIEJ O599ZŁ

GUT BIO
BIO Batonik
Opak. 75 g 
(100 g = 4,53)
do wyboru: migdały 
i wiśnie, nasiona sezamu, 
orzechy i miód, orzeszki 
ziemne

PROMOCJA

399340*
TANIEJ O059ZŁ

FAIR
FAIRTRADE 
BIO
Czekolada
Opak. 100 g 
do wyboru: czekolada 
gorzka lub czekolada 
mleczna

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

GUT BIO
BIO Słone paluszki 
Opak. 125 g 
(100 g = 4,39)
do wyboru: paluszki słone lub precle z solą

TYLKO TERAZ

549*

Wszystkie produkty na stronie są BIO

TYLKO TERAZ

899*

GUT BIO
BIO Ciastka 
z ziarnami
Opak. 200 g 
(100 g = 4,50)
do wyboru: z żurawiną, z płatkami kokosowymi, 
z pestkami dyni, ze słonecznikiem

www. .pl10 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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GUT BIO
BIO Egzotyczne owoce 
suszone 
Opak. 100/200/300 g 
(100 g = 8,99/4,50/1 kg = 29,97)
do wyboru: banan, kokos, mango, żurawina

BIO
BIO Sok marchwiowy
Karton 1 l 
bezpośrednio tłoczony

PROMOCJA

499370*
25% TANIEJ

GUT BIO
BIO Mus 
jabłkowy
Słoik 360 g 
(1 kg = 8,33)
delikatny przecier 
jabłkowy; do ciast 
i deserów

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

GUT BIO
BIO Owoce suszone
Opak. 200/250 g 
(100 g = 3,50/2,80)
do wyboru: daktyle, morele, figi, śliwki

PROMOCJA

999700*
29% TANIEJ

GUT BIO
BIO Sok 
owocowo- 
-warzywny
Butelka 0,75 l 
(1 l = 7,32)
składniki pochodzą 
z kontrolowanych upraw 
ekologicznych; do wyboru: 
owocowo-marchwiowy 
lub owocowo-warzywny

TYLKO TERAZ

549*

GUT BIO
BIO Kostki 
suszone
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
do wyboru: figa, morela, daktyl

TYLKO TERAZ

799*

GUT BIO
BIO Kasztany
Opak. 100 g 
gotowe do spożycia

TYLKO TERAZ

599*

TYLKO TERAZ

899*

BIO
W ZGODZIE Z NATURĄ

PROMOCJA

899700*
22% TANIEJ

GUT BIO
BIO Płatki 
Opak. 500/750 g 
(1 kg = 14,00/9,33)
mieszanka płatków 
pszennych, owsianych 
i jęczmiennych z dodatkami; 
do wyboru ze słonecznikiem 
lub sezamem

Wszystkie produkty na stronie są BIO

11www. .pl
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BIO
W ZGODZIE Z NATURĄ

GUT BIO
BIO Olej 
z pestek dyni
Butelka 250 ml
(100 ml = 10,00)
ze Styrii; według oryginalnej 
receptury

TYLKO TERAZ

2499*

GARDEN FEELINGS
BIO Zioła
Sztuka
do wyboru: rozmaryn, 
tymianek, oregano, 
mięta, szałwia

TYLKO TERAZ

699*

GUT BIO
BIO Mieszanka zbóż i kasz 
Opak. 500/750 g 
(1 kg = 14,98/9,99)
do wyboru: 
• otręby owsiane 
• amarantus 
• gryka
• kasza bulgur

TYLKO TERAZ

749*

GUT BIO
BIO Kapary
Słoik 100 g
(100 g = 4,98)
w zalewie; wyprodukowano 
w rolnictwie ekologicznym; 
masa netto po odsączeniu: 60 g

TYLKO TERAZ

299*

GUT BIO
BIO Sok 
z buraków 
czerwonych
Karton 0,5 l 
(1 l = 4,60)
bezpośrednio tłoczony; z kontrolowanej 
produkcji ekologicznej; z dodatkiem 
soku cytrynowego

PROMOCJA

349230*
34% TANIEJ

GUT BIO
BIO Sok 
z kiszonej kapusty
Karton 0,5 l 
(1 l = 4,60)
bezpośrednio tłoczony; z kontrolowanej 
produkcji ekologicznej; z solą morską

PROMOCJA

349230*
34% TANIEJ

GUT BIO
BIO Warzywa
Słoik 320/330 g 
(100 g = 1,26/1,09)
do wyboru: wiórki marchewki, selera 
lub buraczki w plasterkach; masa 
netto po odsączeniu: 190/220 g

PROMOCJA

299240*
TANIEJ O059ZŁ

BIO Mąka 
kokosowa
Opak. 500 g 
(1 kg = 10,00)
bezglutenowa, ekologiczna

PROMOCJA

599500*
TANIEJ O099ZŁ

Wszystkie produkty na stronie są BIO
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STREFA MALUSZKA

GUT BIO
BIO Mieszanka zbóż i kasz 
Opak. 500/750 g 
(1 kg = 14,98/9,99)
do wyboru: 
• otręby owsiane 
• amarantus 
• gryka
• kasza bulgur

PROMOCJA

529420*
20% TANIEJ

GERBER
Leczo z mozzarellą
Słoik 190 g 
(100 g = 2,21)
po 8. miesiącu życia

TYLKO TERAZ

449*

Żelki
Opak. 175 g 
(100 g = 2,57)
do wyboru: o smaku coli, kwaśnym 
lub owocowym; w pudełku

TYLKO TERAZ

399*

HUSTINETTEN
Cukierki owocowe
Opak. 50/75 g
(100 g = 7,98/5,32)
do wyboru: cytrynowe, mentolowe, 
ziołowe, pomarańczowe

PROMOCJA

329260*
20% TANIEJ

GERBER
Deser
Słoik 125 g 
(100 g = 2,08)
z suszonych śliwek; po 4. miesiącu życia

TYLKO TERAZ

499*

MAURINUS
Kulki rumowe/Płatki kokosowe
Opak. 250 g 
(100 g = 2,00)
do wyboru: kulki rumowe z prawdziwym rumem jamajskim 
lub płatki kokosowe w czekoladzie

TYLKO TERAZ

599*

Trufle 
nadziewane
Opak. 125 g 
(100 g = 4,79)
do wyboru: z nadzieniem o smaku 
kawowym, szampana, z likierem 
pomarańczowym, amaretto

PROMOCJA

179140*
21% TANIEJ MUCCI

Lody na patyku premium
Sztuka 120 ml 
(100 ml = 1,17)
waniliowe w polewie czekoladowej, 
z krojonymi migdałami

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

3799*

JACOBS 
Krönung
Opak. 1 kg 
kawa ziarnista 

PERFETTO
Biszkopty z galaretką
Opak. 150 g 
(100 g = 1,07)
do wyboru: z galaretką pomarańczową lub wiśniową

PROMOCJA

199160*
TANIEJ O039ZŁ

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni 
rolnicy mogą sprzedawać więcej kakao 

na warunkach Fairtrade. Więcej na 
www.info.fairtrade.net/program
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BIGACTIVE
Herbata z kawałkami owoców
Opak. 20 szt. × 2 g 
(1 szt. = 0,27)
czarna; do wyboru: Cytryna & Mango, Pigwa & Granat 
lub Malina & Acai 

TYLKO TERAZ

549*

NIE DAJ SIĘ 
JESIENI
SKORZYSTAJ Z GORĄCEJ 
OFERTY WZMACNIAJĄCEJ

DILMAH
Herbata liściasta 
premium
Opak. 100 g 
czysta, cejlońska, czarna

TYLKO TERAZ

699*

NA EKSPOZYTORZE

LIPTON
Herbata zielona
Opak. 25 × 1,32/1,6 g 
(1 szt. = 0,18)
do wyboru: z miętą, z pigwą, Earl Grey 

TYLKO TERAZ

449*

LIPTON
Herbatka funkcjonalna
Opak. 20 × 1,5/1,6 g
(1 szt. = 0,20)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399*

LIPTON
Herbata czarna
Opak. 25 × 1,52/2 g 
(1 szt. = 0,18)
do wyboru: English Breakfast, Gold Tea, Earl Grey

TYLKO TERAZ

459*

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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 16–21.09
Temat TYGODNIA

14



Herbata Basilur
Opak. 25 × 2 g 
(1 szt. = 0,36)
tradycyjna mieszanka herbat 
cejlońskich; do wyboru: 
• Basilur Earl Grey – czarna 

z naturalnym aromatem bergamotki 
• Basilur English Breakfast – 

100% czarna, bez dodatków
• Basilur Frosty Afternoon – czarna 

z dodatkiem marakui i pomarańczy 
• Basilur Magic Nights – czarna 

z dodatkiem naturalnego aromatu 
truskawki, moreli, ananasa i papai 

• Basilur Masala Chai – czarna 
z dodatkiem przypraw: kardamon, 
goździki, cynamon, imbir, gałka 
muszkatołowa, pieprz

• Basilur Sencha – 100% zielona, 
cejlońska bez dodatków

TYLKO TERAZ

899*

Herbata Adalbert’s
Opak. 100 g 
cejlońska herbata liściasta ze Sri Lanki; 
do wyboru:
• English Breakfast Tea – czarna
• Mango – czarna aromatyzowana 

o smaku mango
• Green Tea With Marocan Mint – 

zielona, o aromacie marokańskiej 
mięty

TYLKO TERAZ

1099*

BIGACTIVE
Herbata z kawałkami owoców
Opak. 20 szt. × 2 g 
(1 szt. = 0,27)
czarna; do wyboru: Cytryna & Mango, Pigwa & Granat 
lub Malina & Acai 

ROZGRZEWAJĄCA 
OFERTA HERBAT

LIPTON
Herbatka funkcjonalna
Opak. 20 × 1,5/1,6 g
(1 szt. = 0,20)
do wyboru różne rodzaje

LIPTON
Herbata czarna
Opak. 25 × 1,52/2 g 
(1 szt. = 0,18)
do wyboru: English Breakfast, Gold Tea, Earl Grey

15www. .pl
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NIE DAJ SIĘ 
JESIENI

WESTMINSTER
Herbatka 
premium 
Opak. 25 × 3 g 
(1 szt. = 0,16)
owocowa; zawiera 
naturalne aromaty; 
do wyboru: 
jabłko, owoce leśne 
lub truskawka

PROMOCJA

489390*
20% TANIEJ

VITALIS
Magnez/
Wapń + witamina D3
Opak.
150 sztuk w opakowaniu

TYLKO TERAZ

1299*

WESTMINSTER
Herbatka
Opak. 25 x 3,5 g
(1 szt. = 0,13)
mieszanka słodkich aromatycznych owoców dzikiej róży 
oraz lekko kwaskowatego hibiskusa

PROMOCJA

399320*
TANIEJ O079ZŁ

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

PROMOCJA

499400*
TANIEJ O099ZŁ

HERBAPOL
Syrop malinowy 
z cytryną
Butelka 420 ml 
(1 l = 7,62)
z witaminami D i C

PROMOCJA

359320*
TANIEJ O039ZŁ

www. .pl16 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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PIWNA PÓŁKA

SMAKUJE Z PIWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Karmi
Classic
Butelka 0,4 l
(1 l = 5,38) 
piwo bezalkoholowe, 
o karmelowym smaku

CARLSBERG
Piwo jasne
Butelka 0,5 l
(1 l = 4,40)
lager dolnej fermentacji, 
o złocistej barwie, 
chmielowym zapachu 
i trwałej śnieżnobiałej 
pianie; cechuje się 
charakterystyczną 
miękkością i delikatną, 
szlachetną goryczką; 
kraj pochodzenia: Polska 
alk. 5% obj.

269215*
20% TANIEJ

279220*
21% TANIEJ

PROMOCJA

339265*
21% TANIEJ

CISOWIANKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l 
(1 l = 0,73)
gazowana, średnio zmineralizowana

PROMOCJA

159110*
30% TANIEJ

TRADER JOE’S
Orzeszki 
ziemne 
Puszka 150 g 
(100 g = 1,53)
solone, smażone

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

HORTEX
Vitaminka
Karton 1 l 
sok z jabłek, marchwi i bananów; 
wzbogacony witaminami C i E

TYLKO TERAZ

299*

produkt
chłodzony

FUZE TEA
Ice tea Oolong
Butelka 400 ml 
(1 l = 6,73)
na bazie ekstraktu z herbaty 
oolong z winogronami i liczi

TYLKO TERAZ

269*

LAY’S
Chipsy karbowane
Opak. 165 g 
(100 g = 2,52)
do wyboru: zielona cebulka lub papryka

PROMOCJA

499415*
TANIEJ O084ZŁ

OOLONG 
TO NIEBIESKA 

HERBATA

PURE FRUITS
Sok wieloowocowo-
-warzywny
Butelka 330 ml 
(1 l = 8,03)
do wyboru: 
• pomarańcza 
• jabłko-malina 
• pomarańcza-marchew-mango

17www. .pl
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STREFA PUPILA
**

MISTER FRESH
Tabletki 
do czyszczenia 
WC, 16 szt.
Opak. 16 × 25 g 
(1 kg = 13,88)
3 fazy działania: czyszczenie, 
odkamienianie, utrzymanie 
higieny i świeżości; do wyboru 
zapachy: cytrynowy lub morski

PROMOCJA

699555*
20% TANIEJ

Ściereczki uniwersalne
Opak. 10 szt.
znakomicie wchłaniają brud i wodę; 
o wyjątkowej strukturze; szybkoschnące; 
nadają się do prania w pralce

Ściereczki uniwersalne

PROMOCJA

399280*
29% TANIEJ

NIVEA
Żel pod prysznic 
dla kobiet/mężczyzn
Butelka 500 ml 
(1 l = 20,00)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

11991000*
TANIEJ O199ZŁ

NIVEA
Szampon do włosów
Butelka 400 ml
(1 l = 25,00)
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

10991000*
TANIEJ O099ZŁ

TISSI
Ręczniki 
kuchenne 
maxi 
Opak. 
2 szt.
megarolka 2 × 96 
listków; 2-warstwowe, 
100% celuloza, bielone 
bez użycia chloru

PROMOCJA

429330*
23% TANIEJ

VIZIR
Proszek 
do prania
Opak. 
2,475 kg 
(1 kg = 9,41)
do bieli i kolorów; 
wystarcza 
na ok. 33 prania

PROMOCJA

28492330*
TANIEJ O519ZŁ

TOPIC
Karma mokra 
dla kota
Opak. 100 g 
pełnoporcjowa; dla dorosłych 
kotów; w postaci delikatnego pasztetu mięsnego; 
do wyboru: cielęcina i kurczak, drób, wołowina, łosoś

PROMOCJA

099080*
TANIEJ O019ZŁ

PEDIGREE
Biscrok 
Opak. 200 g 
(100 g = 1,30)
karma uzupełniająca dla dorosłych psów; z omega-3, wapniem 
dla zdrowych zębów i mocnych kości, witaminami i minerałami

PROMOCJA

349260*
25% TANIEJ

PROMOCJA

499375*
24% TANIEJ

PUTZMEISTER
Rękawice 
gumowe
Opak. 2 pary
z naturalnego lateksu; 
przyjazne dla skóry 
flokowanie; różne kolory 
i rozmiary do wyboru
Rozmiary: S, M, L 
Nie wszystkie kolory 
są dostępne 
w każdym rozmiarze

Torba 
na zakupy 
z juty
Sztuka
trwała i wytrzymała

PROMOCJA

899650*
27% TANIEJ

** 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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papier, tektury, kartony, 
gazety, czasopisma, ulotki, 
katalogi, papiery szkolne, 
biurowe

papieru tłustego, 
zabrudzonego, mokrego, 
papieru higienicznego 
(toaletowego, chusteczek, 
wacików)

odpady kuchenne: obierki, 
skorupki jaj, resztki jedzenia,
owoce, warzywa; odpady 
zielone: trawę, gałęzie, liście, 
kwiaty

popiołu 

PAPIER ORGANICZNE TWORZYWA SZTUCZNE 
I METALE SZKŁO

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

Wyrzucaj Wyrzucaj

Nie wyrzucaj Nie wyrzucaj Nie wyrzucaj Nie wyrzucaj

Wyrzucaj
szkło białe i kolorowe: 
puste słoiki, butelki 
szklane, opakowania 
po kosmetykach 

porcelany, szklanek, 
kieliszków, ceramiki, luster, 
szyb, zniczy, żarówek, 
fi liżanek, doniczek, szkła 
okiennego, okularowego 

tworzywa sztuczne: butelki po napojach (puste), 
zakrętki, folie, worki, torebki, opakowania 
po żywności (np. jogurtach), opakowania 
po chemii gospodarczej i kosmetykach; metale: 
puszki stalowe i aluminiowe; opakowania 
wielomateriałowe: kartony po mleku i sokach

zużytego sprzętu elektronicznego, 
opakowań: z zawartością, po farbach, 
środkach niebezpiecznych; zabawek; 
pieluch

Wyrzucaj





NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY

21
WRZESIEŃ

Światowy Dzień 
Sprzątania

DOŁĄCZ I POMÓŻ:
•  propagować recykling
• oczyścić środowisko
•  obniżyć emisję CO2 dzięki 

odpowiedzialnym zakupom
•  zmniejszyć ilość odpadów 

przemysłowych

POKAŻ KULTURĘ I CHROŃ Z NAMI NATURĘ!
W ALDI również staramy się dbać o środowisko, dlatego m.in. zrezygnowaliśmy z kartonów 

do transportu oraz ekspozycji naszych warzyw i owoców na rzecz skrzynek wielokrotnego użytku 
wytworzonych z materiałów w 100% przetwarzalnych. Ponadto stale pracujemy nad ograniczeniem 

plastiku w naszym asortymencie, m.in. redukując grubość foliowych worków na śmieci.

Kosze do segregacji 
śmieci
Zestaw 3 szt.
zawiera 3 kosze na odpady o pojemności 20 l 
każdy; oszczędność miejsca dzięki możliwości 
ustawienia jeden na drugim; kolorowe uchylne 
klapki w pokrywach wskazują rodzaj wyrzucanych 
odpadów; do wyboru różne kolory

Dostępne od środy 18.09

TYLKO TERAZ

6900*

19www. .pl
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TYLKO TERAZ

5500*

HOME CREATION
Patelnia kuta 
3-warstwowa, 24 cm
Sztuka
z odlewu z aluminium; mocne, 
termiczne dno indukcyjne; 
odpowiednie do energooszczędnego 
i niskotłuszczowego smażenia; powłoka 
wewnętrzna: ILAG Non-Stick Ultimate 
Protect Pro; żaroodporna do 150°C

NADAJE SIĘ 
DO WSZYSTKICH 

PŁYT 
GRZEWCZYCH, 

W TYM 
INDUKCYJNYCH

NADAJE SIĘ 
DO UŻYCIA 

W PIEKARNIKU 
W TEMPERATURZE 

DO 150°C

NADAJE SIĘ 
DO MYCIA 

W ZMYWARCE

TYLKO TERAZ

5900*

Pojemność: ok. 1,4 l

TYLKO TERAZ

6900*

Pojemność: ok. 2,8 l

HOME CREATION
Garnek 
ze szklaną pokrywką
Zestaw
ze stali nierdzewnej; z wbudowaną miarką; stabilna 
pokrywka szklana z obrzeżem ze stali nierdzewnej 
i uchwytem do ustawienia; wyprofilowana krawędź 
do wylewania; do wyboru wymiary:
• średnica: ok. 16 cm, pojemność: ok. 1,4 l
• średnica: ok. 20 cm, pojemność: ok. 2,8 l
• średnica: ok. 24 cm, pojemność: ok. 4,7 l 

TYLKO TERAZ

8900*

Pojemność: ok. 4,7 l

Z FUNKCJONALNĄ 
POWIERZCHNIĄ 
O STRUKTURZE 

PLASTRA MIODU 
ZAPEWNIAJĄCĄ 
RÓWNOMIERNY 
ROZKŁAD OLEJU

www. .pl20 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NIEZBĘDNE W KAŻDYM DOMU 

DRUGI KOLOR:

2200 W

POJEMNOŚĆ: 
1 L

TYLKO TERAZ

5500*

QUIGG
Czajnik elektryczny 1 l
Sztuka 
podstawa 360°; przezroczysty wskaźnik 
poziomu wody; zabezpieczenie przed pracą 
na sucho; wyjmowany filtr antywapienny; 
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

9900*

KIDDE
Czujnik 
tlenku węgla 
z wyświetlaczem
Sztuka
inteligentny alarm – 
szybka aktywacja 
w przypadku wyższego 
stężenia tlenku węgla; 
cyfrowy wyświetlacz 
pokazuje aktualny 
poziom stężenia CO; 
głośna sygnalizacja 
alarmowa; baterie 
w zestawie; wymiary: 
11,8 × 7 × 4 cm

BOTTI
Blender 
kielichowy
Sztuka
szklany dzbanek o pojemności 
1,5 l z miarką; obudowa ze stali 
nierdzewnej; 6 stalowych noży; 
2-stopniowa regulacja prędkości 
oraz funkcja pulse; zabezpieczenie 
przed uruchomieniem bez dzbanka

POJEMNOŚĆ: 
1,5 L

2 STOPNIE 
PRĘDKOŚCI

KRUSZENIE 
LODU

TYLKO TERAZ

109*

500 W
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NIEZBĘDNE W KAŻDYM DOMU 

HOME CREATION
Pojemnik na lunch 
lub sałatkę
Sztuka
wyposażony w sztućce i wyjmowaną 
przegrodę; pokrywa ze szczelnym zamknięciem 
zatrzaskowym; do wyboru różne rodzaje 
i kolory:
• pojemnik na lunch – zielony lub fioletowy
• pojemnik na sałatkę – zielony lub fioletowy

TYLKO TERAZ

1899*

   A02-0301 HOHENSTEIN HTTI   A02-0301 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Piętrowa 
suszarka 
do naczyń 
Sztuka
z ociekaczem; 
z pojemnikiem na sztućce 
i uchwytem na 6 filiżanek; 
2 poziomy; z powłoką 
antypoślizgową; 
wymiary (szer. × wys. × głęb.): 
ok. 52 × 23,5 × 36 cm

TYLKO TERAZ

4500*

PUTZMEISTER
Zestaw 
do czyszczenia 
Zestaw 
do wyboru: 
• do umywalek, 5-częściowy 
• do grzejników, 3-częściowy
• do suszarek i pralek, 

3-częściowy 
• do odpływów, 6-częściowy

TYLKO TERAZ

1999*

HOME CREATION
Ścierki 
do naczyń, 2-pak 
Opak. 2 szt.
100% bawełna; żakardowe; wymiary: 
50 × 70 cm; do wyboru różne zestawy

TYLKO TERAZ

1299*

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE
2PAK
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CURVER
Taboret składany 
dwustopniowy 
Sztuka
maksymalne obciążenie: 150 kg; trwały 
i stabilny; wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego; przydatny w pracach 
domowych lub warsztacie; lekki i poręczny

TYLKO TERAZ

6900*

HOME CREATION
Bateria zlewozmywakowa 
z wyciąganą wylewką
Sztuka 
wykonana ze stali chromowanej lub szczotkowanej; z wyciąganą 
wylewką oraz z wypustkami antywapiennymi; oryginalny regulator 
strumienia wody Cascade®SLC; zawór 40 mm z uszczelkami 
ceramicznymi, funkcja eco-stop zmniejszająca zużycie wody; giętki 
wąż przyłączeniowy; ochrona przed poparzeniem; możliwość 
podłączenia do podgrzewacza przepływowego

DOSTĘPNE KOLORY:
CHROMOWANY  STAL SZCZOTKOWANA

FUNKCJA 
ECOSTOP

TYLKO TERAZ

129*

DURO
Uszczelki 
pierścieniowe
Opak. 383 szt.
zestaw dla majsterkowicza oraz profesjonalisty; 
w praktycznej plastikowej kasetce do przechowywania

TYLKO TERAZ

2200*
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UP2FASHION
Płaszcz damski 
Softshell
Sztuka 
88% poliester, 12% elastan; z membraną 
oraz impregnacją Bionic-Finish Eco 
odporną na wodę i zabrudzenia; podszewka 
polarowa; z dwusuwakowym zamkiem 
i wydłużonym tyłem; rękawy z regulacją 
szerokości; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

   42531 OeTI

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

Z 
NATURALNYM 

WYPEŁNIENIEM

TERMO
IZOLACYJNY ODDYCHAJĄCYWIATRO

SZCZELNY

TYLKO TERAZ

7900*

UP2FASHION
Kamizelka damska 
z kieszeniami
Sztuka 
materiał wierzchni i podszewka: 
100% poliamid; wypełnienie: 
90% puch, 10% pierze; z certyfikatem 
RDS poświadczającym odpowiedzialne 
pozyskiwanie puchu i pierza; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

9900*

QUEENTEX
Majtki damskie
Opak. 3 pary 
100% bawełna; do wyboru 
różne zestawy
Rozmiary: 42–52
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1699*

1.

1.

2.

2.

Kamizelka damska 

RDS poświadczającym odpowiedzialne JESIENNE 
spacery

3PAK

100%
BAWEŁNY
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UP2FASHION
Rajstopy 
damskie, 
130 DEN
Para 
95% poliamid, 5% elastan; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: 36/38–48/50

UP2FASHION
Bluza damska 
ocieplana
Sztuka 
80% bawełna, 16% poliester, 
4% wiskoza lub 64% bawełna, 
36% poliester lub 60% bawełna, 
40% poliester; podszyta pluszem; 
z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI     17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI   17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

UP2FASHION
Skarpety damskie
Opak. 3 pary 
85% bawełna, 13% poliester, 2% elastan; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–39/42

TYLKO TERAZ

1399*

TYLKO TERAZ

6900*

Parasol 
transparentny
Sztuka 
średnica: 86 cm; 
automatyczne otwieranie; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299*

HITCENOWY

1500*

4.

3.

3.

4.

25www. .pl
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   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

BYDLĘCA 
SKÓRA

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with 100% 
Organically Grown 
Cotton Certifi ed by 
Ecocert Greenlife 

151742

ENRICO MORI
Piżama męska 
na zimę, 
z bawełny BIO
Komplet
100% bawełna BIO; wycięcie pod szyją 
w kształcie litery V; niektóre modele 
z kieszonką na klatce piersiowej; 
łatwa w pielęgnacji, można prać 
w temperaturze 60°C; różne 
zestawienia kolorystyczne
Rozmiary: M–XXL

TYLKO TERAZ

3900*

STRAIGHT UP
Spodnie męskie chino
Para 
97% bawełna, 3% elastan; z 5 kieszeniami; 
zapinane na zamek błyskawiczny; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 48–56
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

4500*

ROYAL LIFE
Portfel skórzany
Sztuka 
z licowej skóry bydlęcej; z kieszonką na monety 
i przegródkami na karty kredytowe; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

4500*

www. .pl26 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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JAPOŃSKI OGRÓD 
w Twoim domu

GARDEN FEELINGS
Bonsai 
w doniczce ceramicznej
Sztuka
średnica doniczki: 22 lub 23 cm; wysokość drzewka 
z doniczką: 38–45 cm; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

4900*

GARDEN FEELINGS
Cebulki kwiatów 
na tacce
Sztuka
w gotowej tacce do sadzenia, 
która ulega biodegradacji; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1699*

GARDEN FEELINGS
Aster jesienny
Sztuka
w doniczce; wysokość: ok. 40 cm

TYLKO TERAZ

1399*

27www. .pl
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Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

**
** Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. Ryby i owoce 

morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów 
z certyfi katem MSC.

PERLA
Oliwki
Opak. 100 g 
do wyboru: w marynacie 
ziołowej, czosnkowo-
-ziołowej, chili

TYLKO TERAZ

399*

Mięso 
z piersi 
kurczaka
Opak. 420 g 
(1 kg = 16,64)
bez dodatku E

TYLKO TERAZ

699*

LISNER
Filety śledziowe 
w sosach
Opak. 280 g 
(1 kg = 17,82)
do wyboru: w sosie tatarskim 
lub chrzanowym

TYLKO TERAZ

499*

ABRAMCZYK
Łosoś pacyficzny, 
filet
Cena za 100 g
ze skórą

TYLKO TERAZ

449*

GRILL TIME
Tyrolskie 
kiełbaski 
grillowe
Opak. 210/240 g 
(100 g = 4,28/3,75)
do wyboru: z szynką lub 
z serem górskim i szynką

TYLKO TERAZ

899*

www. .pl28 *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

OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

 PT.–SOB. 20–21.09 



MILKA/DAIM
Jogurt 
kremowy 
Opak. 120 g 
(100 g = 2,49)
dwukomorowy; do wyboru:
• Milka Crispies
• Milka Waffles
• Daim

TYLKO TERAZ

299*

Półksiężyc
Sztuka 100 g
ciastko francuskie z nadzieniem 
o smaku słonego karmelu

TYLKO TERAZ

229*

WIELUŃ
Mój Ulubiony
Opak. 450 g
(1 kg = 14,42)
twarożek kanapkowo-
-sernikowy; nie zawiera 
substancji konserwujących, 
zagęszczających i stabilizatorów

TYLKO TERAZ

649*

HOCHLAND
Almette
Opak. 150 g
(100 g = 2,59)
puszysty serek 
twarogowy; do wyboru: 
śmietankowy, ziołowy, 
chrzanowy

TYLKO TERAZ

389*

TYLKO TERAZ

349*

RYKI
Ser Maasdam
Opak. 135 g 
(100 g = 2,59)
dojrzewający; typu szwajcarskiego; 
w plastrach

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

29www. .pl
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2.

1.

MODA
na co dzień

UP2FASHION
Jeansy damskie
Para 
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

UP2FASHION
Koszulka damska 
z długim rękawem, 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 5% wiskoza, 
5% elastan (Lycra®); do wyboru różne 
zestawy
Rozmiary: S–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym 
rozmiarze

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

4400*

TYLKO TERAZ

2900*

1.

2.

2PAK
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Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

MODA
na co dzień

QUEENTEX
Piżama damska 
dwuczęściowa, 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO, 5% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

WALKX
Botki damskie
Para 
materiał wierzchni: mikrowłókno; tekstylna 
wyściółka; elastyczna podeszwa syntetyczna 
z obcasem; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40

UP2FASHION
Sweter damski 
melange
Sztuka 
68% poliakryl, 29% poliester, 3% elastan 
lub 72% poliakryl, 25% poliester, 3% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Łyżki do butów/
Prawidła sprężynowe
2 sztuki/Para
• łyżki do butów z drewna cedrowego; 

długość: 36,5 i 22 cm
• prawidła ze spiralą sprężynową 

zapobiegającą pęknięciom 
i odkształceniom; z otworami 
wentylacyjnymi 

Rozmiary: 36/37–44/45

3.

TYLKO TERAZ

4500*

TYLKO TERAZ

3900*

TYLKO TERAZ

5900*

TYLKO TERAZ

1499*

3.

31www. .pl
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   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI   03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

Z IMPREGNACJĄ

ODPORNĄ NA WODĘ 
I ZABRUDZENIA

1.

3.

STRAIGHT UP
Kurtka stebnowana 
pikowana
Sztuka
100% poliamid, z impregnacją Bionic-Finish Eco 
odporną na wodę i zabrudzenia; z odpinanym 
kapturem; z kieszeniami; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

TYLKO TERAZ

7500*

STRAIGHT UP
Koszulka 
męska 
z długim 
rękawem
Sztuka
100% bawełna lub 90% bawełna, 
10% wiskoza; krój regular fit; 
do wyboru różne kolory
Rozmiary: M–XXL

TYLKO TERAZ

3900*

1.

  2019OK0640 AITEX  2019OK0640 AITEX  

UP2FASHION
Kurtka damska 
pikowana
Sztuka
100% poliamid; z kapturem 
lub stójką; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

6500*

3.2.

2.

www. .pl32 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA CHŁODNE 
dni

BYDLĘCA 
SKÓRA

  2018 OK0632 AITEX  2018 OK0632 AITEX  

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL LIFE
Sportowy pasek skórzany
Sztuka
skóra bydlęca; szerokość: 35 lub 40 mm; obwód w pasie: 
85–115 cm; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*

STRAIGHT UP
Sweter męski 
ze stójką
Sztuka
100% bawełna; ze ściągaczem 
przy rękawach i w dolnej części; 
niektóre modele z imitacją 
kieszonki na piersi; do wyboru 
różne wzory
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

4900*

STRAIGHT UP
Jeansy męskie trendy
Para
98% bawełna, 2% elastan (Lycra®) lub 80% bawełna, 
18% poliester, 2% elastan (Lycra®); do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 48 (33/33)–54 (38/34)

TYLKO TERAZ

4900*

4.

4.

33www. .pl
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Okulary do czytania 
z podświetleniem LED
Para
lampki LED wyposażone w akumulatorki 
ładowane na USB; w zestawie etui, kabel 
do ładowania USB i sznurek do okularów; 
dostępne dioptrie od +1,0 do +3,0; 
do wyboru cztery kolory oprawek 

TYLKO TERAZ

2400*

Lusterko
Sztuka
wymiary: 18 × 24 cm; 
do powieszenia lub postawienia; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999*

HOME CREATION
Dywanik sizal
Sztuka 
100% sizal; wymiary (szer. × dł.): 
70 × 130 cm; lateksowa powłoka 
antypoślizgowa; do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

7900*

PUTZMEISTER
Chusteczki do okularów
Opak. 120 szt. 
w pojedynczych saszetkach

TYLKO TERAZ

899*

130 cm

DOSTĘPNE KOLORY: 70 cm

www. .pl34 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA WSZELKI 
WYPADEK

LIGHTZONE
Żarówka LED 
R50/R63/R80
Sztuka
barwa światła: ciepła biel; 
do wyboru różne rodzaje 
gwintów: E14 i E27

TYLKO TERAZ

999*

Ścierka z mikrofibry
Sztuka
wytrzymała, chłonna, z wyjątkowo 
grubego włókna; przeznaczona do podłóg, 
sprzątania w gospodarstwie domowym 
oraz polerowania i pielęgnacji samochodu

TYLKO TERAZ

699*

PHILIPS
Żarówka LED 
470 lm
Sztuka
470 lumenów (40 W), gwint E14 
lub E27; do wyboru różne modele 

TYLKO TERAZ

999*

RA >97 
BARDZO DOBRE 

ODDAWANIE 
KOLORÓW

ŻYWOTNOŚĆ: 
25 000 h

6000 K
ZIMNA BIEL

LED

ŻYWOTNOŚĆ: 
25 000 h

KĄT DETEKCJI 
RUCHU

90°
MOC

1,3 W
LATARKA

OŚWIETLENIE 
NOCNE

LAMPA 
AWARYJNA

MOOD
Ładowalna lampa 
awaryjna 3 w 1
Sztuka 
pełni funkcję:
• latarki
• oświetlenia nocnego
• lampy awaryjnej
oświetlenie nocne LED z czujnikiem ruchu 
i światła; zasięg czujnika ruchu: 3 m; 
kąt detekcji ruchu: 90°; moc: 1,3 W; strumień 
światła: lampa z góry: 40 lm, z przodu: 35 lm

TYLKO TERAZ

3900*

35www. .pl
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FOLKOWY KLIMAT

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

Poszewka 
dekoracyjna Folk 
Sztuka
100% poliester; wymiary: 40 × 40 cm; 
materiał imitujący len, z wzorami 
ludowymi; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499*

Bieżnik Folk
Sztuka
100% poliester; wymiary: 
40 × 120 cm; z wzorami 
ludowymi; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1599*

Obrus Folk
Sztuka
100% poliester; wymiary: 130 × 160 cm; 
z wzorami ludowymi; do wyboru różne rodzaje

HITCENOWY

2900*

www. .pl
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