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STRAIGHT UP
Sweter polo 
męski
Sztuka

  2019OK0963 AITEX

®®

WODOODPORNA 
MEMBRANA

SKÓRA 
NATURALNA

WALKX
Buty trekkingowe  
damskie/męskie
Para

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

QUIGG
Akumulatorowy 
odkurzacz ręczny 
Sztuka

ZBIORNIK 
NA KURZ 

O POJEMNOŚCI 
400 ML

ZBIORNIK 
NA PŁYNY 

O POJEMNOŚCI 
150 ML

ZMYWALNY FILTR STAŁY

CZAS PRACY: 
OK. 23 MIN

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 100-240V

aldi.plinstagram.com/aldi.polska facebook.com/aldipolska

ALDI MA TO COŚ
OD ŚRODY I OD SOBOTY 
1–4.02

COŚ SUPER OD ŚRODY 1.02



W ZESTAWIE SZYBKA 
ŁADOWARKA ORAZ 
AKUMULATOR 20 V

ZESTAW BITÓW I WIERTEŁ

OBCIĄŻENIE: 2 KG 
NA KAŻDE RAMIĘ

2-POZIOMOWA 
KONSTRUKCJA 

Z 6 RAMIONAMI

WYKONANE ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

DO UŻYTKU NA WSZYSTKICH 
RODZAJACH KUCHENEK, 
W TYM INDUKCYJNYCH

Z NIEPRZYWIERAJĄCĄ 
POWŁOKĄ TEFLONOWĄ

CZAS PALENIA: OK. 60 H 

GRAMATURA 220 G

*  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Wkład do znicza
Sztuka
*  Najniższa cena 

z ostatnich 30 dni 
przed obniżką.

2-PAK

  17.HCN.10666 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION 
Garnki
Zestaw
w zestawie: garnek z pokrywką 18 cm, 
garnek z pokrywką 14 cm i rondel 14 cm
*  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed 

obniżką.

13% TANIEJ

OSZCZĘDZASZ 
20,00 ZŁ

129,-149,-*

FERREX
Wiertarko-wkrętarka 20 V
Zestaw
• uchwyt wiertarski Heavy Duty
• 25 ustawień momentu obrotowego + wiercenie
• moment obrotowy: maks. 45 Nm
• lampka robocza LED
• funkcja szybkiego zatrzymania
*  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

22% TANIEJ

OSZCZĘDZASZ 
70,00 ZŁ

249,-319,-*

HOME CREATION
Zasłony na przelotkach
Zestaw
100% poliester; zaciemniające lub lekko zaciemniające; 
8 metalowych przelotek do zawieszenia; wymiary: 
140 × 245 cm; różne rodzaje
*  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

20% TANIEJ

7998
99,98*

OSZCZĘDZASZ 
20,00 ZŁ

HOME CREATION
Składany 
wieszak na ubrania
Sztuka
wymiary po rozłożeniu: 
72 × 62,5 × 164 cm

20% TANIEJ

7999
99,99*

OSZCZĘDZASZ 
20,00 ZŁ

39,99 ZŁ ZA 1 SZT.
PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO W 2-PAKU. 

21% TANIEJ

379
4,79*

aldi.pl18
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

ALDI MA TO W SUPER CENIE 
OD ŚRODY 1.02
Produkty dostępne w wybranych sklepach w ograniczonej ilości, do wyczerpania zapasów.

aldi.pl2
*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 

lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  
lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



Zabawka 
interaktywna 
dla psa
Sztuka 

1499

Zabawka z liny dla psa 
Sztuka 

1999

ROMEO
Przekąska dla psa 
suszone uszy wołowe
Opak. 300 g
(1 kg = 66,63)

1999

HOME CREATION
Worki próżniowe 
na ubrania
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 6,00)
do wyboru:
• zestaw 2 worków 

o wymiarach 60 × 100 cm
• zestaw 2 worków 

o wymiarach 70 × 80 cm 
i 80 × 110 cm

1199 CHRONIĄ ODZIEŻ 
I POŚCIEL PRZED KURZEM, 
WILGOCIĄ CZY INSEKTAMI

UMOŻLIWIAJĄ 
PRZECHOWYWANIE 

W SPOSÓB 
OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

QUIGG
Akumulatorowy odkurzacz ręczny 
Sztuka
do odkurzania na sucho i mokro

ZBIORNIK NA KURZ 
O POJEMNOŚCI 400 ML

ZBIORNIK NA PŁYNY 
O POJEMNOŚCI 150 ML

ZMYWALNY FILTR 
STAŁY

CZAS PRACY: 
OK. 23 MIN

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 
100–240 V

SUPER CENA

8999

aldi.pl 19
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

W SUPER CENIE 
OD 1.02
SUPER OD ŚRODY

aldi.pl 3

*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  

lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



EXPERTIZ
Płótno malarskie 
z farbami
Sztuka
płótno na drewnianej 
ramie; wymiary: 
25 × 25 cm; wstępnie 
zadrukowane; 
w zestawie plastikowe 
pudełko na farby 
z 12 akwarelami 
i pędzelek

1599

LIVING ART
Ramka 
na zdjęcia z klamerkami
Zestaw
do wyboru:
• wymiary: 55 × 75 cm, 

z 20 drewnianymi 
miniklamerkami

• wymiary: 25 × 55 cm 
z 10 drewnianymi klamerkami, 
zestaw 2 szt.

3499

Akcesoria 
plastyczne
Zestaw 
do wyboru:
• zestaw do malowania: 12 farb akrylowych 

po 12 ml, pędzelek, paleta do mieszania farb
• zestaw do szkicowania: 11 ołówków 

grafitowych o różnych stopniach twardości, 
gumka chlebowa do ołówków węglowych 
i temperówka

2499

LIVING ART
Kwiaty sztuczne 
w doniczce
Sztuka
w ceramicznej doniczce; 
różne rodzaje

2999

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
NYLONOWE WŁOSY

UCHWYT O DŁUGOŚCI 
23 CM

DODATKOWO 5 ARKUSZY 
DO SZKICOWANIA 

I MALOWANIA

Pędzle artystyczne
Zestaw 
do wyboru:
• 10 pędzli do malowania akrylami

(3 okrągłe w rozmiarze 4, 6 i 8; 
3 płaskie w rozmiarze 16, 20 i 22; 
typu koci języczek w rozmiarze 10, 12, 14 i 18)

• 4 pędzle (2 płaskie, 1 okrągły i 1 typu wentylator) 
oraz szpatułka i paleta

1199
Zestaw kreatywny z folią termokurczliwą
Zestaw
w zestawie: 10 arkuszy folii termokurczliwej w formacie A5 (w tym 6 wstępnie 
zadrukowanych i 4 niezadrukowane), 8 kredek do kolorowania oraz elementy 
do wykonania breloczka: 15 metalowych kółek (o wielkości 2,5 cm) i 45 małych 
metalowych kółeczek (o wielkości 0,7 cm) 

2499

75
 cm

55
 cm

55 cm

25 cm

aldi.pl20
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 1.02
SUPER OD ŚRODY

aldi.pl4
*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 

lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  
lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



LIGHTZONE
Lampa stołowa LED/
z czujnikiem dotykowym
Sztuka
• lampa stołowa LED – pobór mocy: 

ok. 6,5 W; strumień światła: 
ok. 350 lm; żywotność: 25 000 h

• lampa stołowa z czujnikiem 
dotykowym – źródła światła: 
max. 28 W, E27; strumień światła: 
470 lm; żywotność: 15 000 h

8999

LIVE IN STYLE
Worek na zabawki
Sztuka
pojemność: ok. 35 l; wymiary: 
34 × 34 × 40 cm; dwa uchwyty 
do przenoszenia; różne rodzaje

4999

HOME CREATION
Poduszka 
dziecięca 
Sztuka
100% poliester; okrągła 
o średnicy ok. 40 cm; 
różne rodzaje

2499

HOME CREATION
Koc dziecięcy
Sztuka
100% poliester; wymiary: 130 × 170 cm; różne rodzaje

3999
NOVITESSE
Pościel dziecięca
Komplet
100% bawełna, oddychająca i miła w dotyku; 
wymiary: 70 × 80 cm i 140 × 200 cm; z zamkiem 
błyskawicznym; różne rodzaje

5999

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI

  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI

100% BAWEŁNA
Z ZAMKIEM 

BŁYSKAWICZNYM

1×

1×
POSZEWKA 
NA PODUSZKĘ 
70 × 80 CM

POSZWA 
NA KOŁDRĘ 
140 × 200 CM

 M21LA8Y13 HOHENSTEIN HTTI

17
0 c

m

ø40 cm

130 cm

aldi.pl 21
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 1.02
SUPER OD ŚRODY

aldi.pl 5

*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  

lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



PRAWIDŁA DO BUTÓW DOSTĘPNE 
W ROZMIARACH OD 36/37 DO 44/45

ŁYŻKI DO BUTÓW 
O DŁUGOŚCI 36,5 CM 

ORAZ 22 CM

HOME CREATION
Prawidła sprężynowe/
Łyżka do butów
Zestaw
z drewna cedrowego 
pozyskanego z upraw 
certyfikowanych; do wyboru: 
para prawideł sprężynowych lub 
zestaw dwóch łyżek do butów

1699

HOME CREATION
Wieszaki na ubrania
Zestaw
z obrotowym metalowym haczykiem i antypoślizgowym 
flokowaniem; do wyboru:
• wieszaki na ubrania (10 szt.)
• wieszaki na apaszki i akcesoria (3 szt.)
• wieszaki dziecięce (12 szt.)
różne rodzaje

1999

KRONTALER
Zegarek na rękę
Sztuka
bransoleta ze stali szlachetnej 
lub skórzany pasek; precyzyjny 
mechanizm; metalowa obudowa; 
z możliwością skrócenia 
bransolety; różne rodzaje

3999

ENRICO MORI
Skarpety męskie 
z bawełną BIO
Opak. 5 par
88% bawełna BIO, 
10% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); 
różne zestawy
Rozmiary: 39/42–43/46

Produkt dostępny tylko w 5-paku.

3,99 ZŁ ZA PARĘ

1995
ZA 5-PAK

STRAIGHT UP
Sweter polo męski
Sztuka
50% bawełna, 
50% akryl; rożne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  20.0.38997 HOHENSTEIN HTTI

5-PAK

  2019OK0963 AITEX

Wybierz

BIO
bawełnę

WODOODPORNOŚĆ 
DO 5 BARÓW

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MECHANIZM KWARCOWY

SUPER CENA

3999

aldi.pl22
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 1.02
SUPER OD ŚRODY

aldi.pl6
*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 

lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  
lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



QUEENTEX 
Moda XXL Biustonosz
Sztuka
90% bawełna, 10% elastan; 
poszewka miseczek: 92% bawełna, 
8% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: 80D–90E
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

QUEENTEX 
Moda XXL 
Majtki damskie 
Opak. 3 pary
95% bawełna, 5% elastan; 
różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

Produkt 
dostępny 
w wybranych 
sklepach.

Produkt 
dostępny 
w wybranych 
sklepach.

OCIEPLANA WYŚCIÓŁKA

UP2FASHION
Sukienka damska 
dzianinowa
Sztuka
40% bawełna, 30% wiskoza, 
30% poliamid lub 50% wiskoza, 
30% poliester, 20% poliamid; 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

6499

WALKX
Sztyblety damskie
Para
cholewka ze skóry; ocieplana 
wkładka buta z pianki typu EVA 
pokryta skórą; elastyczna podeszwa 
z tworzywa termoplastycznego TPR; 
dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

8999

2199

®®

®®

  20.0.21856 HOHENSTEIN HTTI

3-PAK

SKÓRA
NATURALNA

WKŁADKA 
ZE SKÓRY 

NATURALNEJ

Produkt dostępny tylko w 3-paku.

6,99 ZŁ ZA PARĘ

2097
ZA 3-PAK

WALKX
Sznurowadła do butów
Opak. 2/3 pary
100% bawełna lub 
100% poliester; damskie, męskie 
lub dziecięce; w opakowaniu 
3 lub 2 pary, w zależności 
od modelu; różne rodzaje
Długość: 50–130 cm

499

DUŻE
ROZMIARY

XXL
DUŻE

ROZMIARY

XXL

60°C

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI

aldi.pl 23
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 1.02
SUPER OD ŚRODY

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 

NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

aldi.pl 7

*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  

lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



Produkt dostępny tylko w 2-paku.

7,49 ZŁ ZA PARĘ

1498
ZA 2-PAK

ACTIVE TOUCH
Skarpety trekkingowe 
damskie/męskie
Opak. 2 pary
52% poliester (Coolmax®), 31% poliamid, 
14% bawełna, 3% elastan (Lycra®); różne rodzaje
Rozmiary: 35/37–44/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  22.0.12195 HOHENSTEIN HTTI
ELEMENTY 

ODBLASKOWE

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

®®

ACTIVE TOUCH
Akcesoria termoaktywne 
do biegania damskie/męskie
Sztuka/Para
86% poliester, 14% elastan 
lub 100% poliester; do wyboru: 
komin, czapka, rękawiczki
Rozmiary
czapka: S/M–L/XL
rękawiczki: 7–9
komin: uniwersalny

1999

ACTIVE TOUCH
Bluza polarowa 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

3999

ERGONOMICZNA 
RĄCZKA 

Z REGULOWANYMI 
PASKAMI

GROTY KIJÓW 
WYKONANE 

Z WYTRZYMAŁEGO 
TWARDEGO METALU

REGULOWANA 
DŁUGOŚĆ KIJA 

OD 110 DO 125 CM

Z WYJMOWANYMI 
NAKŁADKAMI 
DLA LEPSZEJ 

PRZYCZEPNOŚCI

WODOODPORNA 
MEMBRANA

2-PAK

Produkt 
dostępny 
w wybranych 
sklepach.

  VN020.19439 OeTI

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI

SKÓRA
NATURALNA

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

Wodoodporne buty trekkingowe marki WALKX kupisz tylko w sklepach ALDI. Zaprojektowane 
z myślą o twoich potrzebach i komforcie, są wygodne i funkcjonalne, wyprodukowane z wysokiej 
jakości materiałów skórzanych i tekstylnych. Podeszwa wewnętrzna z pianki typu EVA, zewnętrzna 
– z funkcją amortyzującą. W trosce o bezpieczeństwo na drodze na butach umieszczono elementy 
odblaskowe. Skórzane obuwie marki WALKX ma certyfi kat Leather Working Group, który potwierdza, 
że wykorzystywaną w produkcji skórę wyprodukowano w sposób zrównoważony i przyjazny 
dla środowiska.

Beata Smolorz
Menadżer Kategorii

EKSPERT ALDI POLECA

7999

ADVENTURIDGE
Kije trekkingowe składane
Para
idealne na długie i krótkie wycieczki 
trekkingowe; regulowana długość 
w zakresie 110–125 cm

WALKX
Buty trekkingowe 
damskie/męskie
Para
różne rodzaje 
Rozmiary damskie: 38–41 
Rozmiary męskie: 42–45
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

SUPER CENA

7999

aldi.pl24
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 4.02
SUPER OD SOBOTY

aldi.pl8
*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 

lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  
lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



POKROWIEC 
PRZYSTOSOWANY 

DO PRANIA

HOME CREATION 
Termofor
Sztuka
pojemność: 0,7 l lub 1,7 l; 
z pokrowcem; różne rodzaje

1999

HOME CREATION
Ręcznik kąpielowy 
z bordiurą
Sztuka
90% bawełna, 10% wiskoza; 
różne kolory
Wymiary: 70 × 140 cm

3499

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

3399

QUIGG
Cyfrowa waga łazienkowa
Sztuka
szklana powierzchnia 
z hartowanego szkła 
o wymiarach 40 × 30 cm; duży 
wyświetlacz LCD; wskaźnik 
poziomu naładowania baterii; 
obciążenie maks.: 180 kg

4499

2-PAK

  1203016 Centexbel

100% BAWEŁNA

BATERIA
W ZESTAWIE

  A17 - 1279 HOHENSTEIN HTTI   A17 - 1279 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION
Ręczniki z bordiurą
Opak. 2 szt.
90% bawełna, 10% wiskoza; 
różne kolory
Wymiary: 50 × 100 cm

Produkt dostępny tylko w 2-paku.

16,99 ZŁ ZA 1 SZT.

3398
ZA 2-PAK

WYKONANY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

ŁATWY 
MONTAŻHOME CREATION

Uchwyt na papier toaletowy
Sztuka
do wyboru:
• uchwyt na zapasowe rolki papieru
• uchwyt na papier z pokrywką
• uchwyt na papier ze szklana półką
• uchwyt na papier z metalową półką
• uchwyt na papier toaletowy
różne rodzaje

2499
80 cm

50 cm
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Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 4.02
SUPER OD SOBOTY

aldi.pl 9

*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  

lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



MEDISANA 
Urządzenie do masażu karku
Sztuka
ukierunkowany intensywny masażer 
poprawiający samopoczucie

8999 4 TRYBY PRACY

CZYSZCZENIE, DELIKATNE 
CZYSZCZENIE, MASAŻ, WYBIELANIE

QUIGG
Szczoteczka soniczna 
do zębów
Sztuka
zawiera dodatkowe 
końcówki: do czyszczenia 
przestrzeni międzyzębowych 
oraz końcówkę do masażu 
dziąseł; różne rodzaje

8999

ZASILANIE SIECIOWE LUB BATERYJNE

2-STOPNIOWY MASAŻ WIBRACYJNY 
KARKU I BARKÓW

FUNKCJA EMITOWANIA ŚWIATŁA 
PODCZERWONEGO I NAGRZEWANIA

UCHWYT 
DO ZAWIESZANIA

ZABEZPIECZENIE 
PRZED PRZEGRZANIEM

3 NASADKI, 
W TYM DO UKŁADANIA 

LOKÓW

3 POZIOMY 
TEMPERATURY

QUIGG
Suszarka do włosów z dyfuzorem
Sztuka
urządzenie służy do profesjonalnej stylizacji włosów; 
technologia jonowa; przycisk Boost dla pełnej mocy; 
moc: 2000–2400 W; zasilanie: 220–240 V

8999

FUNKCJA ECO-CLICK 
POZWALAJĄCA ZAOSZCZĘDZIĆ 

NAWET 50% WODY

Z MECHANIZMEM WOLNEGO OPADANIA I SZYBKIM ZAMKNIĘCIEM

ANTYBAKTERYJNA POWIERZCHNIA 

HOME CREATION
Szafka łazienkowa z lustrem
Sztuka
wymiary po złożeniu
(szer. × wys. × głęb.): 
ok. 65 × 60 × 16 cm; 3-drzwiowa, 
6 szklanych półek

239,-

HOME CREATION
Bateria 
termostatyczna
Sztuka
głowica ceramiczna 
do baterii ½"; wymienny 
termostat; blokada 
bezpieczeństwa przy 
temperaturze wody 
38°C; do wyboru: 
natryskowa lub 
nawannowa

199,-

HOME CREATION
Deska WC
Zestaw
wymiary (szer. × głęb.): 
ok. 44,7 × 37,3 cm; odległość 
montażowa: 9,5 × 19 cm; 
z wysokogatunkowego duroplastu; 
w zestawie materiał montażowy 
i instrukcja obsługi

6999
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Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 4.02
SUPER OD SOBOTY

aldi.pl10
*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 

lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  
lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



OBCIĄŻENIE 
MAKS.: 15 KG

PRAKTYCZNIE 
SKŁADANA

KLUCZ DO OTWIERANIA AWARYJNEGO

DO MONTAŻU NA PODŁODZE LUB NA ŚCIANIE

ŁATWY DO ZAPROGRAMOWANIA

WORKZONE
Cyfrowy sejf elektroniczny
Zestaw
wymiary zewnętrzne: 310 × 200 × 200 mm; 
wymiary wewnętrzne: 308 × 140 × 198 mm; 
pojemność: ok. 8,5 l; w zestawie: 
4 baterie (typu AA) i 2 klucze do otwierania 
awaryjnego

148,-

HOME CREATION
Kosz na pranie
Sztuka
pojemność: ok. 35 l; 
z uchwytami; 
różne rodzaje

2499

Dezodorant 
do kuwety
Opak. 750 g
(1 kg = 19,99)

1499

Torba na zakupy 
na kółkach
Sztuka
różne rodzaje

139,-
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Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

OD 4.02
SUPER OD SOBOTY

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 

ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 

NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

aldi.pl 11

*  Cena sprzed zastosowania obniżki. Jest nią, w zależności od rodzaju produktu, odpowiednio: nasza najniższa cena w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
lub nasza najniższa cena od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (dla towarów dostępnych krócej niż 30 dni)  

lub nasza cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki (dla towarów szybko psujących lub z krótkim terminem przydatności).



®®

SKÓRA 
NATURALNA

STRAIGHT UP
Sweter polo 
męski
Sztuka

WALKX
Buty trekkingowe  
damskie/męskie
Para

WODOODPORNA 
MEMBRANA EKSPERT  ALDI POLECA

TRADER JOE'S
Pistacje kalifornijskie prażone
Opak. 125 g (100 g = 5,19)
*  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Kiełbasa zwyczajna 
Cena za kg
*  Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

SUPER CENA

3999
SUPER CENA

7999
ELEMENTY 

ODBLASKOWE

25% TANIEJ

649
8,69*

27% TANIEJ

790
10,90*

OSZCZĘDZASZ 
3,00 ZŁ 

Wolisz napisać?
Napisz e-mail na: obsluga.klienta@aldi.pl lub skorzystaj 
z formularza kontaktowego na www.aldi.pl, w zakładce Kontakt. 
Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Obsługi Klienta
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz 
wsparcia zapraszamy do kontaktu od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Chcesz porozmawiać? 
Zadzwoń do nas.
Bezpłatna infolinia: 800 118 118 lub połączenie  
z konsultantem: +48 32 35 70 300

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:
W sklepach ALDI akceptujemy karty i kupony Sodexo.

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). 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.

ALDI MA TO COŚ 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY 
30.01–4.02

5/2023

OD CZW. DO SOB. 2–4.02 str. 17
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SUPER SOBOTA 4.02 str. 19


