
POCOPIANO
Sweter 
niemowlęcy 
z bawełny BIO
Sztuka2999

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI

BIO 
bawełnę

Wybierz 

Certyfikat bawełna 
BIO powstał 
dla utworzenia 
i implementacji 
socjalnych 
i ekonomicznych 
standardów.

3499

str. 7

POCOPIANO
Zestaw niemowlęcy dwuczęściowy 
z bawełną BIO
Zestaw

str. 3

str. 3

CZAS PRACY: 20 MIN 
(MAKS.) 35 MIN 

CZAS ŁADOWANIA:  
4 GODZINY

system cyklonowy 
z filtrem HEPA 13; 

nadający się do mycia 
zbiornik na kurz 

o pojemności 0,65 l;
obrotowa szczotka

180°; frontowe 
oświetlenie LED

QUIGG
RĘCZNY ODKURZACZ 
AKUMULATOROWY  
2 W 1 140 W

SZTUKA

DLA PORZĄDKU

269,-

HITY OD SOBOTY 15.01

HITY OD ŚRODY 12.01

NOVITESSE
Kołdra na 4 pory roku
Sztuka7999

CENA OD:

str. 12

3 WIELKOŚCI  
DO WYBORU NOVITESSE

Poduszka 
wiskoelastyczna 
35 × 75 cm
Sztuka3999

 M1SM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI

str. 12



BIO 
bawełnę

Wybierz 
Certyfikat bawełna BIO 
powstał dla utworzenia 
i implementacji socjalnych 
i ekonomicznych standardów. 

POCOPIANO
Piżama dziecięca z bawełny BIO
Komplet 
100% bawełna BIO; różne komplety
Rozmiary: 86/92–122/128

  VN020 164957 OeTI

2499

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.pl2

OD ŚRODY 12.01



POCOPIANO
Spodnie 
niemowlęce
Opak. 3 pary
100% bawełna lub 92% bawełna, 
8% poliester (z recyklingu) lub 
70% bawełna, 30% poliester 
(z recyklingu); różne zestawy
Rozmiary: 62/68–86/92

POCOPIANO
Rajstopy dziecięce termiczne z bawełną BIO
Opak. 2 pary 
90% bawełna BIO, 9% poliamid, 1% elastan (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: 86/92–122/128
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

1998
POCOPIANO
Sweter niemowlęcy z bawełny BIO
Sztuka
100% bawełna BIO; dwa rodzaje
Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

2999

26,97
ZA 3-PAK

*  Cena za parę obowiązuje 
tylko przy zakupie 3-paku. 
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 3-paku.

1 PARA
899*

3-PAK

2-PAK

  20.0.19065 HOHENSTEIN HTTI

  15.HBD.55358 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO
Zestaw niemowlęcy 
dwuczęściowy 
z bawełną BIO
Zestaw
koszulka: 100% bawełna BIO; 
ogrodniczki/sukienka: 
95% bawełna BIO, 5% elastan; 
dwa zestawy
Rozmiary: 74/80–98/104

3499

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.pl 3

OD ŚRODY 12.01



TAKŻE NA INDUKCJĘ

BARDZO DUŻA POJEMNOŚĆ

STAL NIERDZEWNA 304

HOME CREATION
Garnek wysoki 
z pokrywą 10 l
Sztuka
z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej 304; odporny 
na temperaturę do 220°C; 
do wyboru z pokrywką 
stalową lub szklaną

99,-

Patelnia aluminiowa 28 cm 
ze szklaną pokrywką
Sztuka
solidne dno termiczne; energooszczędna dzięki szybkiemu 
i równomiernemu nagrzewaniu

6499

TAKŻE NA INDUKCJĘ

TAKŻE NA INDUKCJĘ

MADE IN SPAIN

HOME CREATION
Brytfanna żeliwna
Sztuka
średnica: 28,5 cm; zapewnia delikatne smażenie 
i gotowanie dzięki właściwościom żeliwa, które 
akumuluje ciepło; dwa rodzaje

129,-

HOME CREATION
Patelnia wok ze stali 
emaliowanej 26 cm
Sztuka
pojemność: ok. 3,5 l; 3-warstwowa 
powłoka zapobiegająca przywieraniu 
PPG QuanTanium™ Stone Effekt

4999

HOME CREATION
Patelnia aluminiowa 28 cm 
z dnem o strukturze plastra miodu
Sztuka
funkcjonalne dno zapewnia optymalne rozprowadzenie tłuszczu; 
powłoka wewnętrzna: ILAG Ultimate HL

4999

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.pl4

OD ŚRODY 12.01



   A17-1279 HOHENSTEIN HTTI

MIKSOWANIE

ROZDRABNIANIE

POJEMNOŚĆ: 
500 ML

AMBIANO
Rozdrabniacz 
uniwersalny 400 W
Sztuka
2 stopnie prędkości; pojemnik 500 ml; stalowy nóż do rozdrabniania

4999

HOME CREATION
Dekoracyjna forma 
do pieczenia
Sztuka
odporna na temperaturę do 230°C; różne rodzaje

2499
HOME CREATION
Taca obrotowa szklana
Sztuka 
średnica: ok. 32 cm; idealna do serwowania 
ciast, tortów; różne rodzaje 

2499

HOME CREATION
Ręczniki kuchenne 
85 × 85 cm
Zestaw 2 szt.
materiał: 100% bawełna; 
różne rodzaje

*  Cena za sztukę obowiązuje
tylko przy zakupie 2-paku.
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 2-paku.

17,98
ZA 2-PAK

1 SZT.
899*

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.pl 5
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   A17-1185 HOHENSTEIN HTTI

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

HOME CREATION
Pojemnik 
do przechowywania 
w stylu vintage
Sztuka
do wyboru:
 • na zioła
 • na kawę, herbatę
 • na płatki śniadaniowe
lub musli

2499

HOME CREATION
Obrus żakardowy 140 × 240 cm
Sztuka
materiał: 100% poliester; różne rodzaje

3499

AUTO XS 
Mata grzewcza na siedzenie 
samochodowe 
Zestaw 
materiał: 100% poliester; pasuje na siedzenie 
kierowcy i pasażera; mocowanie za pomocą 
gumowych taśm

6499

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 10.01*

*oferta w wybranych sklepach

DWUSTOPNIOWA 
REGULACJA 

GRZANIA

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.pl6
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DALMIERZ AŻ DO 70 M

CZAS PRACY: 20 MIN 
(MAKS.) 35 MIN 

CZAS ŁADOWANIA: 
4 GODZINY

CZAS PRACY: 20 MIN 
(MAKS.) 35 MIN

ZASIĘG DO 40 M

PILOT RADIOWY

LASER Z UCHWYTEM 

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL SKŁADANE ETUI

QUIGG
Gniazda radiowe
Zestaw
proste, wygodne i bezpieczne sterowanie 
urządzeniami elektrycznymi w domu z użyciem 
pilota radiowego; do wyboru: 4 gniazda 
do wnętrz lub 2 odporne na zachlapania – 
możliwe do używania na zewnątrz (IP44)

6499
WORKZONE
Zestaw kluczy 
lub wkrętaków i nasadek
Zestaw
praktyczne zestawy najpotrzebniejszych 
narzędzi domowych; przydatne również 
do naprawy roweru lub hulajnogi

1999

EINHELL
Dalmierz laserowy/
Laser krzyżowy
Sztuka
narzędzia laserowe ułatwiające pracę 
przy wykonywaniu pomiarów, wyznaczaniu 
pozycji płytek, instalacji oraz poziomowaniu

149,-

system cyklonowy z filtrem HEPA 13; nadający się 
do mycia zbiornik na kurz o pojemności 0,65 l; 
obrotowa szczotka 180°; frontowe oświetlenie LED

269,-

DLA PORZĄDKU
QUIGG
RĘCZNY ODKURZACZ 
AKUMULATOROWY 
2 W 1 140 W

SZTUKA

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.pl 7

OD SOBOTY 15.01



AKUMULATOR 
LI-ION 

(4–5 GODZIN 
CIĄGŁEJ PRACY)

JASNOŚĆ: 
1200 LM

1 PORT USB 
QUICK CHARGE

3 PORTY USB 
TYPU A

WYMIARY: 
OK. 220 × 112 CM

2-STRONNY ZAMEK
BŁYSKAWICZNY

W ZESTAWIE 
TAŚMA MOCUJĄCA

NATURALNE 
DREWNO

ŁADOWARKA 
BEZPRZEWODOWA

HOME CREATION
Stolik z ładowarką 
bezprzewodową
Sztuka
wykonany z naturalnego drewna bambusowego; 
praktyczne rozwiązanie jako stolik nocny lub 
kawowy, który dodatkowo naładuje smartfon 
lub zegarek, bez zbędnych przewodów; 
do wyboru różne modele

129,-

DECO CRAFT
Drzwi przeciwpyłowe
Sztuka
doskonałe zabezpieczenie przed pyłem w trakcie prac remontowych

1999
MEDION
Ładowarka portowa 4 USB
Sztuka
do ładowania kilku urządzeń jednocześnie; różne rodzaje

4999

3M
Podkładki i odbojniki Bumpon
Zestaw
najwyższej jakości; do wyboru: bezpieczne podkładki 
antypoślizgowe do urządzeń elektronicznych, AGD lub 
różne zestawy odbojników zabezpieczających meble

899
WORKZONE
Lampa warsztatowa LED XXL
Zestaw
dwie lampy warsztatowe z możliwością połączenia w jedną dużą; każda 
z lamp z potrójnym magnetycznym mocowaniem oraz składanym obrotowym 
hakiem; diody LED COB (paskowe) o ultrawysokiej jasności

129,-

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.pl8

OD SOBOTY 15.01



AŻ 10 m²

LAMINOWANY 
FILC

WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU

IDEALNY DO BAGAŻNIKA

UDŹWIG: 
DO 250 KG

SKRĘTNE KOŁA

VPA 6410

DO 90 KG

WORKZONE
Uniwersalny wózek 
transportowy
Sztuka
do przesuwania bardzo ciężkich 
przedmiotów; antypoślizgowa 
powierzchnia zabezpiecza 
ładunek przed przesunięciem; 
dzięki wysokiej estetyce 
wykonania doskonały 
również do domu

4999

DECO CRAFT
Filcowa 
mata ochronna
Sztuka
chłonna powierzchnia filcowa o gramaturze 220 g/m2 laminowana nieprzepuszczalną 
i antypoślizgową warstwą tworzywa sztucznego; zabezpiecza przed farbą, smarami 
i innymi zabrudzeniami; dzięki amortyzacji filcem chroni również delikatne 
powierzchnie; wielokrotnego użytku; wymiary: ok. 1 × 10 m

2999

HOME CREATION
Wycieraczka 90 × 150 cm
Sztuka
strona wierzchnia: 100% polipropylen; 
spód: 100% winyl; szybkoschnąca

4499

WORKZONE
Podkładki filcowe/
Stopery do drzwi/
Ślizgacze lub kliny meblowe
Zestaw
różne rodzaje

699

WORKZONE
Składany 
wózek 
transportowy
Sztuka
wytrzymały, składany 
na płasko wózek z wysoką 
rączką i automatycznie 
składanymi kołami; 
mieści się w bagażniku

129,-

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.pl 9
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GWARANTOWANA NIEMIECKA JAKOŚĆ

DOSKONAŁE 
KRYCIE DO 70 m²

DO ŚCIAN I SUFITÓW

JEDNOWARSTWOWA

DOSKONAŁE 
KRYCIE DO 35 m²

ZABEZPIECZA 
PRZED ZACIEKAMI

DO WILGOTNYCH 
POMIESZCZEŃ

KJ2

BARDZO SKUTECZNE

PROSTE DO UŻYCIA

DECO CRAFT
Lakier 
bezbarwny/
do grzejników
Opak. 400 ml
(1 l = 32,48)
do wyboru: 
do prac dekoracyjnych 
lub do odświeżenia 
grzejników

1299

DECO CRAFT
Farba do łazienki i kuchni
Opak. 5 l
(1 l = 8,00)
produkowana w Niemczech specjalna farba 
idealna do łazienki, kuchni i innych pomieszczeń 
narażonych na dużą wilgotność; tania i prosta 
w użyciu alternatywa dla okładzin ściennych

3999
DECO CRAFT
Farba biała
Opak. 10 l
(1 l = 8,00)
profesjonalna biel jakości premium 
z siłą krycia klasy 1; jednowarstwowa 
i niskoemisyjna; nie zawiera środków 
konserwujących i rozpuszczalników; kolor 
biały perłowy z jedwabistym połyskiem

7999

DECO CRAFT
Farba S.O.S. 
do wnętrz
Opak. 200 ml
(100 ml = 4,00)
gotowa do użycia bez 
dodatkowych narzędzi biała farba 
dyspersyjna w praktycznej tubie 
z gąbkowym aplikatorem; idealna 
do drobnych poprawek

799
DECO CRAFT
Środki czyszczące
Opak. 250 ml
(100 ml = 3,20)
do szybkiego i skutecznego usuwania 
nawet trudnych zanieczyszczeń z różnych 
powierzchni; do wyboru środki do usuwania:
 • naklejek
 • spoin silikonowych
 • plam z oleju

• plam z rdzy

799

DECO CRAFT
Klej montażowy/
Masa szpachlowa 
lub fugowa
Sztuka
niezbędne do domowych 
remontów gotowe masy 
naprawcze; do wyboru: klej 
montażowy, masa szpachlowa, 
masa fugowa

899

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.pl10

OD SOBOTY 15.01



OBCIĄŻENIE: DO 200 KG

OBCIĄŻENIE: 
DO 125 KG

WYSOKOŚĆ: 
78 CM

WYSOKOŚĆ: 80–130 CM

3 ROLKI × 66 M

WORKZONE
Składany kozioł 
roboczy
Zestaw 2 szt. 
stalowy; składany; z uchwytem 
do przenoszenia; wysokość 
robocza: ok. 78 cm; wymiary 
rozłożonego: 99,5 × 48 × 78 cm

99,-

EXPERTIZ
Taśma pakowa
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 4,33)
wymiary: ok. 50 mm × 66 m; 3 rolki 
w opakowaniu; do wyboru: przezroczysta lub brązowa

1299

WORKZONE 
Podpora 
wielofunkcyjna 
Sztuka
składana; 7-stopniowa regulacja 
wysokości; idealna do podparcia 
długich przedmiotów w trakcie 
obróbki; po złożeniu zajmuje 
mało miejsca 

7999

DECO CRAFT
Taśma malarska
Zestaw 5/3/2 szt.
do remontów wewnątrz budynku; 
do wyboru różne zestawy 
o szerokości 19, 30 lub 50 mm

1499

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.pl 11
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NOVITESSE
Kołdra na 4 pory roku
Sztuka
tkanina i wypełnienie: 100% poliester; 
zestaw dwóch kołder spinanych zatrzaskami

ZAPRASZAMY
do śpiulkolotu

 M1SM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI

140 × 200 CM

7999

160 × 200 CM

99,-

200 × 220 CM

119,-

NOVITESSE
Poduszka profilowana
Sztuka
poszewka: 100% poliester (mikroplusz); 
wypełnienie z pianki poliuretanowej; 
różne rodzaje

2999
NOVITESSE
Poduszka wiskoelastyczna 
35 × 75 cm
Sztuka
wypełniona wiskoelastyczną pianką High-tech; 
doskonała dla osób śpiących na plecach lub 
na boku

3999

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.pl12

OD SOBOTY 15.01



 M1SM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI

NOVITESSE
Prześcieradło 
z jerseyu z gumką
Sztuka
materiał: 100% bawełna; różne rodzaje

90 × 200 CM

2499

160 × 200 CM

3499

180 × 200 CM

4499

  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI

SKÓRA
NATURALNA

®® ®®

ZAMSZOWA CHOLEWKA 
Z NATURALNEJ SKÓRY

WALKX
Skarpety damskie/męskie
Opak. 7 par
80% bawełna, 18% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46

WALKX
Buty damskie ze 
skóry welurowej
Para
wyściółka z prawdziwej 
skóry jagnięcej; elastyczna 
podeszwa TPR; różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze7999

24,43
ZA 7-PAK

*  Cena za parę obowiązuje 
tylko przy zakupie 7-paku. 
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 7-paku.

1 PARA
349*

®®

STABILNA FILCOWA 
PODESZWA

WALKX
Pantofle z filcu 
damskie/męskie
Para
oddychająca filcowa cholewka; 
różne rodzaje
Rozmiary damskie: 37–39
Rozmiary męskie: 41–42 
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

2999
7-PAK

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.pl 13
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3-PAK

3-PAK3-PAK

BIO 
bawełnę

Wybierz 

Certyfikat bawełna BIO 
powstał dla utworzenia 
i implementacji 
socjalnych 
i ekonomicznych 
standardów. 

  VN020 164958 OeTI

  VN020 164958 OeTI  VN020 164958 OeTI

ENRICO MORI
Bokserki męskie
z bawełną BIO
Opak. 3 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

ENRICO MORI
T-shirt męski
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®); 
dwa zestawy
Rozmiary: M–XXL

39,99
ZA 3-PAK

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

1 SZT.
1333*

ENRICO MORI
Podkoszulek męski
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

35,97
ZA 3-PAK

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

1 SZT.
1199*

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

23,97
ZA 3-PAK

1 PARA
799*

1.

1.

2.
2.

3.

3.

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.pl14
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ENRICO MORI
Moda XXL
Slipy męskie
z bawełną BIO
Opak. 3 pary
95% bawełna BIO, 
5% elastan (Lycra®) 
lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan 
(Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: 2XL–5XL

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI

ENRICO MORI
Moda XXL Bokserki 
męskie z bawełną BIO
Opak. 2 pary
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); 
dwa zestawy
Rozmiary: 2XL–5XL

   20.0.07653 HOHENSTEIN HTTI

3-PAK

2-PAK3-PAK

5-PAK

BAWEŁNIANEGO

  VN020 164958 OeTI

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

23,97
ZA 3-PAK

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 3-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

1 PARA
799*

QUEENTEX
Podkoszulek damski
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); 
różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

23,98
ZA 2-PAK

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 2-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 2-paku.

1 PARA
1199*

QUEENTEX
Majtki damskie z bawełną BIO
Opak. 5 par
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

29,95
ZA 5-PAK

*  Cena za parę obowiązuje tylko 
przy zakupie 5-paku. Produkt
sprzedawany wyłącznie w 5-paku.

1 PARA
599*

*  Cena za sztukę obowiązuje tylko przy zakupie 3-paku. 
Produkt sprzedawany wyłącznie w 3-paku.

26,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
899*

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.pl 15
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  VN020 164958 OeTI

3-PAK

HOME CREATION
Patelnia wok ze stali 
emaliowanej 26 cm
Sztuka
pojemność: ok. 3,5 l; 3-warstwowa powłoka 
zapobiegająca przywieraniu PPG QuanTanium™ 
Stone Effekt

QUEENTEX
Podkoszulek damski
z bawełną BIO
Opak. 3 szt.
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: M–XXL

*  Cena za sztukę obowiązuje 
tylko przy zakupie 3-paku.
Produkt sprzedawany
wyłącznie w 3-paku.

26,97
ZA 3-PAK

1 SZT.
899*

4999
CHÂTEAU
Czekolada
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
alpejska śmietankowa, mleczna deserowa 
lub kawowo-śmietankowa 

-25%

599
799

MADE IN SPAIN

ŚWIEŻEJESZ 
Borówki amerykańskie 
Opak. 125 g
(100 g = 3,59)

-25%

449
599

PRODUKT
CHŁODZONY

OD SOBOTY 15.01OD CZWARTKU 13.01

OD PONIEDZIAŁKU 10.01 OD ŚRODY 12.01

2/2022

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.

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

W sklepach ALDI akceptujemy karty 
i kupony Sodexo.

HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

NASZE SKLEPY 
OTWARTE SĄ 
W NIEDZIELE. 

SZCZEGÓŁY 
NA ALDI.PL

W DOBREJ CENIE!W DOBREJ CENIE!




