
ALDI MA TO COŚ 
OD 22.07 
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

OUTLET ALDI 
TERAZ JESZCZE TANIEJ

Lista sklepów outletowych dostępna na aldi.pl

OD CENY PROMOCYJNEJ PRZY ZAKUPIE 3 DOWOLNYCH SZTUKODZIEŻ I OBUWIE

UP2FASHION
Spodnie 
damskie/
Bluzka 
damska
Para/Sztuka

31% TANIEJ

2399
34,99

NOVITESSE
Pościel z fotonadrukiem
Komplet

29% TANIEJ

4999
69,99

AMBIANO
Wielofunkcyjny 
robot kuchenny 
1200 W 
z funkcją Wi-Fi
Sztuka

25% TANIEJ

749,-
999,-



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

ODZIEŻ
I OBUWIE

Rabaty łączą się i są naliczane od podanej ceny promocyjnej. Każdy kolejny rabat zostanie naliczony przy zakupie wielokrotności 
3 produktów. Po setki dodatkowych produktów z kategorii odzież i obuwie zapraszamy do naszych sklepów outletowych. 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły i regulamin akcji dostępne na www.aldi.pl

przy zakupie 3 dowolnych sztuk

16,79 ZŁ
PRZY 
-30%

16,79 ZŁ
PRZY 
-30%

16,79 ZŁPRZY -30%

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI

100% BAWEŁNA

Z BOCZNYMI 
KIESZENIAMI

UP2FASHION
Sukienka damska
Sztuka
70% poliester, 28% wiskoza, 2% elastan 
lub 65% poliester, 33% wiskoza, 
2% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

31% TANIEJ

2399
34,99

UP2FASHION
Spodnie damskie 
Para
70% poliester, 28% wiskoza, 2% elastan 
lub 65% poliester, 33% wiskoza, 
2% elastan; różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

31% TANIEJ

2399
34,99

UP2FASHION
Bluzka damska
Sztuka
100% bawełna; różne rodzaje
Rozmiary: S–XL

31% TANIEJ

2399
34,99

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów
13,99 ZŁ

PRZY 
-30%

6,29 ZŁ
PRZY 
-30%

15,39 ZŁPRZY -30%

10,49 ZŁ
PRZY 
-30%

3,74 ZŁ 
ZA 

1 PARĘ

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

2-PAK

QUEENTEX
Strój kąpielowy 
damski 
Sztuka
80% poliamid, 20% elastan 
(Lycra® Xtra Life™); podszewka: 
100% poliester; z wyciąganymi 
wkładkami; różne rodzaje
Rozmiary: 38–44

27% TANIEJ

2199
29,99

UP2FASHION
Kombinezon/
Sukienka damska
Sztuka 
50% bawełna, 50% modal; 
różne rodzaje
Rozmiary: M-XL
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

33% TANIEJ

1999
29,99

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI

QUEENTEX
Moda XXL 
Biustonosz
Sztuka
90% bawełna, 10% elastan; podszewka 
miseczek: 92% poliamid, 8% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary: 80D–90E

32% TANIEJ

1499
21,99

QUEENTEX
Majtki 
damskie 
z modalem
Opak. 2 pary
48% modal (Tencel™), 46% bawełna (Pima), 
6% elastan (Lycra®); różne zestawy
Rozmiary: M–XL

Cena za 2-pak. 
Cena za 1 parę = 3,74. 
Produkt dostępny 
tylko w 2-paku.

42% TANIEJ

748
12,98

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

31% TANIEJ

899
12,99

QUEENTEX
Top/
Podkoszulek 
damski 
z modalem
Sztuka
48% modal (Tencel™), 
46% bawełna (Pima), 
6% elastan (Lycra®); 
różne rodzaje
Rozmiary: M–XL



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

   95.0.0627 HOHENSTEIN HTTI

100% BAWEŁNA

ACTIVE TOUCH
Kąpielówki męskie
Para
80% poliamid, 20% elastan; podszewka: 
100% poliester; różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

27% TANIEJ

1599
21,99

ACTIVE TOUCH
Szorty kąpielowe 
męskie
Para
100% poliamid lub 100% poliester; 
z gumką i dodatkowym sznurkiem 
w pasie; różne rodzaje
Rozmiary: S–XXL 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

27% TANIEJ

2199
29,99

ENRICO MORI
Piżama 
męska 
na lato
Komplet
100% bawełna; 
różne komplety
Rozmiary: M–XXL

27% TANIEJ

2199
29,99

ODZIEŻ
I OBUWIE

przy zakupie 3 dowolnych sztuk

15,39 ZŁ
PRZY 
-30%

11,19 ZŁ
PRZY 
-30%

15,39 ZŁPRZY -30%

Rabaty łączą się i są naliczane od podanej ceny promocyjnej. Każdy kolejny rabat zostanie naliczony przy zakupie wielokrotności 
3 produktów. Po setki dodatkowych produktów z kategorii odzież i obuwie zapraszamy do naszych sklepów outletowych. 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły i regulamin akcji dostępne na www.aldi.pl

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

  17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI SZYBKOSCHNĄCY 
MATERIAŁ

ACTIVE TOUCH
Bielizna rowerowa 
damska/męska
Sztuka/Para
75% poliester, 23% poliamid, 2% elastan; 
różne rodzaje
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL

28% TANIEJ

1799
24,99

ACTIVE TOUCH
Koszulka rowerowa 
damska/męska
Sztuka
100% poliester; różne rodzaje 
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL

25% TANIEJ

2999
39,99

ACTIVE TOUCH
Rękawiczki 
rowerowe 
damskie/męskie
Para
wykonane z mieszanki poliestru 
i elastanu; zapięcie na rzep; 
żelowe wstawki od wewnętrznej 
strony dłoni; na palcach elementy 
ułatwiające zdejmowanie 
rękawiczek; różne rodzaje 
Rozmiary: 7–9,5 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

44% TANIEJ

999
17,99

ACTIVE TOUCH
Skarpety rowerowe 
damsko-męskie
Para
52% poliamid (Tactel®), 
46% poliester (Coolmax®), 
2% elastan (Lycra®); różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–43/46

50% TANIEJ

399
7,99

  06.0.43489 HOHENSTEIN HTTI

ODDYCHAJĄCY 
MATERIAŁ

ELEMENTY 
ODBLASKOWE

ACTIVE TOUCH
Spodenki rowerowe 
z wkładką 
damskie/męskie
Para 
82% poliester, 18% elastan; siatka: 
84% poliester, 16% elastan; 
wkładka: 88% poliester 
(Coolmax®), 12% elastan; 
wkładka zawiera materiał 
biobójczy redukujący rozwój 
bakterii; dwa rodzaje
Rozmiary damskie: S–L
Rozmiary męskie: M–XL

27% TANIEJ

3299
44,99

2,79 ZŁ
PRZY 
-30%

23,09 ZŁ
PRZY 
-30%

20,99 ZŁ
PRZY 
-30%

12,59 ZŁPRZY -30%

6,99 ZŁPRZY -30%

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

®®

  2015OK0383 AITEX

Z NADRUKIEM 
PO OBU STRONACH

  12.HBD.15251 HOHENSTEIN HTTI

POCOPIANO
Jeansy chłopięce
Opak. 2 pary
70% bawełna, 27% poliester, 3% elastan 
lub 70% bawełna, 28% poliester, 
2% elastan; różne zestawy 
Rozmiary: 92–116

2-PAK

POCOPIANO
Sukienka 
dziewczęca 
Sztuka
100% lyocell lub góra: 
100% bawełna, dół: 
100% lyocell; 
dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116

27% TANIEJ

2199
29,99

Cena za 2-pak. 
Cena za 1 parę = 13,49. 
Produkt dostępny 
tylko w 2-paku.

25% TANIEJ

2698
35,98

WALKX
Clogsy 
dziecięce
Para
wierzch, wkładka i podeszwa 
z lekkiego materiału syntetycznego, pasek na piętę 
dla stabilizacji; różne rodzaje
Rozmiary: 23–28
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

28% TANIEJ

1799
24,99

T-shirt dziewczęcy 
z licencją
Sztuka 
100% bawełna; z postaciami z bajek; 
różne rodzaje
Rozmiary: 
98/104–122/128
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

31% TANIEJ

899
12,99

100% BAWEŁNA

ODZIEŻ
I OBUWIE

przy zakupie 3 dowolnych sztuk

13,49 ZŁ 
ZA 

1 PARĘ

15,39 ZŁ
PRZY 
-30%

6,29 ZŁPRZY -30%

12,59 ZŁPRZY -30%

Rabaty łączą się i są naliczane od podanej ceny promocyjnej. Każdy kolejny rabat zostanie naliczony przy zakupie wielokrotności 
3 produktów. Po setki dodatkowych produktów z kategorii odzież i obuwie zapraszamy do naszych sklepów outletowych. 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły i regulamin akcji dostępne na www.aldi.pl

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

  20.HBD.34584 HOHENSTEIN HTTI

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI

BIO 
bawełnę

Wybierz 

3-PAK

2-PAK

POCOPIANO
Piżama 
chłopięca 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; dwa komplety
Rozmiary: 122–152
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym 
rozmiarze

29% TANIEJ

1999
27,99

POCOPIANO
T-shirt chłopięcy
Opak. 3 szt.
100% bawełna lub 95% bawełna, 
5% wiskoza; dwa zestawy
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

Cena za 3-pak. 
Cena za 1 sztukę = 6,66. 
Produkt dostępny tylko 
w 3-paku.

33% TANIEJ

1998
29,97

POCOPIANO
Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt.
100% bawełna BIO lub 
95% bawełna BIO,
5% wiskoza; dwa zestawy
Rozmiary: 62/68–98/104

Cena za 2-pak. 
Cena za 1 sztukę = 4,99. 
Produkt dostępny tylko 
w 2-paku.

37% TANIEJ

998
15,98

27% TANIEJ

2199
29,99

POCOPIANO
Sukienka dziewczęca
Sztuka
100% wiskoza (Lenzing™ EcoVero™); 
dwa rodzaje
Rozmiary: 122–158 
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze 

4,99 ZŁ 
ZA 

1 SZT.

13,99 ZŁPRZY -30%

15,39 ZŁPRZY -30%

6,66 ZŁ ZA 1 SZT.

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



NARZĘDZIA 
W ZESTAWIE

KOŁA O ŚREDNICY 
OK. 29 CM

REGULACJA 
WYSOKOŚCI SIODEŁKA: 

OK. 31,5–37,5 CM

REGULACJA WYSOKOŚCI 
KIEROWNICY: OK. 55–58 CM

REGULACJA 
KIEROWNICY 

DO 108 CM

KÓŁKA 
O ŚREDNICY 

200 MM

ŁOŻYSKA 
KULKOWE ABEC 7

PLAYBIG BLOXX
Klocki z licencją 
Świnka Peppa
Zestaw
z figurkami postaci z bajki; zamykane 
w praktycznym pudełku; różne rodzaje

25% TANIEJ

2999
39,99

CRANE
Hulajnoga aluminiowa amortyzowana
Zestaw
antypoślizgowa powierzchnia podestu; hamulec ręczny i hamulec tylnego koła; 
nóżka do łatwego parkowania; dla użytkowników o masie ciała od 20 do 100 kg

22% TANIEJ

139,-
179,-

PLAYLAND
Rowerek biegowy 
dla dzieci
Zestaw
nakładka na kierownicę i błotniki 
z przodu i z tyłu; praktyczny uchwyt 
do przenoszenia przy siodełku; 
wytrzymała stalowa rama 
i koła z tworzywa sztucznego; 
maks. masa użytkownika: 50 kg

26% TANIEJ

111,-
149,-

Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

TERAZ JESZCZE 
TANIEJ

OUTLET ALDI

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



DRĄŻEK TELESKOPOWY

WYŚCIEŁANE PLECY ORAZ RAMIĄCZKA 
O REGULOWANEJ DŁUGOŚCI

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU:
 186 × 186 × 167,5 CM

SYSTEM SZYBKIEGO 
OTWIERANIA

LEIFHEIT
Aluminiowa 
suszarka 
ogrodowa
Sztuka
model Linomatic 400
 • 40 m automatycznie zwijanych i rozwijanych linek
 • z kotwą do podłoża
 • wytrzymała, nierdzewna, odporna na warunki atmosferyczne

 

LSF/SPF 50+

KOMORA GŁÓWNA ZAMYKANA NA 
ZAMEK BŁYSKAWICZNY

BELAVI
Parasol plażowy 
przeciwsłoneczny
Sztuka
chroni przed promieniowaniem UV; 
wysokość regulowana w zakresie 
od 160 do 200 cm; średnica: 
ok. 160 cm; różne rodzaje

33% TANIEJ

2999
44,99

ROYAL LIFE
Walizka dziecięca z plecakiem
Zestaw
zestaw zawiera:
 • walizkę o wym.: 32 × 48,5 × 23 cm
 • plecak o wym.: 26,5 × 36 × 14 cm

różne rodzaje

38% TANIEJ

4999
79,99

HASBRO
Gra planszowa
Sztuka
edycje dla rywali; do wyboru:
 • Monopoly
 • Gra w życie
 • Cluedo

55% TANIEJ

3999
89,-

TREFL 
Gry planszowe 
z licencją 
Sztuka
do wyboru:
 • Kto tam? – na licencji Psi Patrol lub Świnka Peppa
 • Skoczki – na licencji Psi Patrol lub Świnka Peppa

60% TANIEJ

999
24,99

45% TANIEJ

199,-
359,-

Namiot do zabawy dla dzieci
Sztuka 
wymiary (średn. × wys.): 100 × 135 cm; prosty montaż 
dzięki systemowi pop-up; różne rodzaje

26% TANIEJ

3699
49,99

Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

TERAZ JESZCZE 
TANIEJ

OUTLET ALDI

SKONFIGUROWANE PROGRAMY 
DO PRZYGOTOWANIA POTRAW

W ZESTAWIE KSIĄŻKA KUCHARSKA 
ORAZ PŁYTA CD Z PRZEPISAMI

STEROWANIE 
APLIKACJĄ

WYŚWIETLACZ WSKAZUJĄCY M.IN. 
TEMPERATURĘ, CZAS I WAGĘ

ALTOM
Zaparzacz i 2 kubki
Zestaw
w zestawie: zaparzacz do kawy 
o pojemności 800 ml oraz 2 kubki 
o pojemności 330 ml

33% TANIEJ

2999
44,99

ODELO
Moździerz marmurowy
Sztuka
wymiary: 11,7 × 6 cm; idealny 
do rozdrabniania ziół czy przypraw; 
dwa rodzaje

31% TANIEJ

2399
34,99

AMBIANO
Wielofunkcyjny 
robot kuchenny 
1200 W 
z funkcją Wi-Fi
Sztuka
11-stopniowa regulacja prędkości 
oraz funkcja turbo; regulacja 
temperatury od 30° do 120°C; 
99-minutowy timer

25% TANIEJ

749,-
999,-

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

DLA 4 OSÓB

4 × ŁYŻKA, 4 × NÓŻ, 4 × WIDELEC, 4 × ŁYŻECZKA

HOME CREATION
Sztućce Trendy 
ze stali nierdzewnej, 
16 elementów
Zestaw
matowa powierzchnia; przystosowane 
do mycia w zmywarce; różne rodzaje

43% TANIEJ

3999
69,99

HOME CREATION
Komplet śniadaniowy
Zestaw
do wyboru:
 • kubek z miseczką śniadaniową
 • kubek z deską śniadaniową

35% TANIEJ

1299
19,99

ALTOM
Garnek emaliowany
Sztuka
pojemność: 4 l; ze szklaną 
pokrywką; różne rodzaje

30% TANIEJ

3499
49,99

HOME CREATION 
Akcesoria kuchenne
Sztuka
ze stali nierdzewnej; 
do wyboru:
 • ociekacz na sztućce
 • serwetnik
 • stołowy pojemnik na odpadki
 • stojak na ręcznik papierowy

30% TANIEJ

1399
19,99

LEIFHEIT
Akcesoria 
do sprzątania
Sztuka
różne akcesoria do sprzątania 
z systemem „Click”: jeden drążek 
i wymienne końcówki, do wyboru: 
 • drążek teleskopowy o długości 
110–190 cm

 • myjka do szyb z mikrofibry
 • szczotka do zamiatania z gumowym 
włosiem

 • szczotka narożna do kurzu
 • ściągaczka do podłogi
 • ściągaczka do szyb

25% TANIEJ

2999
39,99

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



TERAZ JESZCZE 
TANIEJ

OUTLET ALDI

26% TANIEJ

3399
45,99

Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

  11-47891 SHIRLEY

 M1KN985F0 HOHENSTEIN HTTI

 M1SM7R9X4 HOHENSTEIN HTTI

  1703011 Centexbel

90–100 × 200 CM

HOME CREATION
Dywan
Sztuka
100% polipropylen; 
wymiary: 80 × 150 cm; 
różne rodzaje

NOVITESSE
Prześcieradło frotte 
z gumką
Sztuka
80% bawełna, 20% poliester; 
dookoła obszyte gumką; wymiary: 
ok. 140–160 × 200 cm; różne rodzaje

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

PRZEŚCIERADŁO 
140–160 × 200 CM PASUJE NA 

MATERAC O WYSOKOŚCI 25 CM

30% TANIEJ

4899
69,99

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

33% TANIEJ

1999
29,99

29% TANIEJ

4999
69,99

NOVITESSE
Pościel 
z fotonadrukiem
Komplet
100% bawełna; poszwa 
na kołdrę 140 × 200 cm 
oraz poszewka na poduszkę 
70 × 80 cm; różne rodzaje 

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

   21.0.57769 HOHENSTEIN HTTI

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI

  A18-1084 HOHENSTEIN HTTI

   18.HCN.61346 HOHENSTEIN HTTI

HOME CREATION
Narzuta
Sztuka
100% poliester; wyjątkowo lekka; pikowana; 
dwustronna; wymiary: 210 × 280 cm; 
różne rodzaje

 
Pościel z motywem
Sztuka
100% bawełna; różne rodzaje; 
wymiary:
 • poszwa na kołdrę: 240 × 220 cm
 • 2 poszewki na poduszkę: 63 × 63 cm

HOME CREATION
Dywanik 
łazienkowy 
60 × 100 cm
Sztuka
100% bawełna; różne rodzaje

30% TANIEJ

2799
39,99

HOME CREATION
Poduszka 
podróżna
Sztuka
strona wierzchnia: 
100% poliester, spód: 93% poliester, 
7% elastan; z wypełnieniem 
z kulek polistyrenowych; jednym 
ruchem ręki można zmienić rogala 
w poduszkę pod głowę; 
wymiary: poduszka: ok. 32 × 24 cm, 
rogal: ok. 32 × 32 cm; 
różne rodzaje

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

MOŻNA SUSZYĆ
W SUSZARCE

95°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

30°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

NOVITESSE
Nakładka 
wodoodporna 
na materac
Sztuka
100% poliester; 5-warstwowa, 
z podwójną warstwą chłonną; 
wymiary: 70 × 90 cm

30% TANIEJ

1949
27,99

35% TANIEJ

1299
19,99

24% TANIEJ

7499
99,-

40% TANIEJ

2999
49,99

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



TERAZ JESZCZE 
TANIEJ

OUTLET ALDI
Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

JASNOŚĆ: 1500 LM

WODOODPORNOŚĆ: IP54

ŚREDNICA: 28 CM

33% TANIEJ

2699
39,99

LIVING ART
Metalowe 
lusterka 
dekoracyjne
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 9,00)
średnica: ok. 30 cm; 
różne kształty; kolor 
czarny lub złoty

25% TANIEJ

5999
79,99

LIGHTZONE
Oprawa LED 
z czujnikiem ruchu
Sztuka
plafon LED o dużej jasności, 
odporny na czynniki atmosferyczne 
oraz wyposażony w czujniki ruchu 
i zmierzchu

ZAWIESZKA40% TANIEJ

2999
49,99

KRONTALER
Zegar 
ścienny
Sztuka
średnica: ok. 30 cm; 
metalowa obudowa; 
mechanizm radiowy; 
automatyczne 
ustawianie czasu; 
różne rodzaje

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



Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

  1803032 Centexbel

WYMIARY: 90–200 CM

BEZKLEJOWA

40% TANIEJ

5899
99,-

HOME CREATION
Wieszak 
na ubranie
Sztuka
nowoczesny wieszak 
metalowy, idealny 
do każdego mieszkania 
i garderoby; 
wymiary: 75 × 57 × 182 cm

50% TANIEJ

999
19,99

HOME CREATION
Wycieraczka 
z szorstkim włosiem
Sztuka
wymiary: 50 × 75 cm; materiał: 
70% polipropylen, 30% poliester; 
do użytku wewnątrz lub na zewnątrz; 
różne rodzaje

30% TANIEJ

1599
22,99

WORKZONE
Statyczna folia 
do okien
Sztuka
zapewnia prywatność; 
przywiera statycznie do szyby 
bez użycia kleju; łatwa 
do założenia i usunięcia; nie 
zostawia śladów na szybie

HOME CREATION
Podkładki na stół/
Bieżnik
Zestaw 4 szt./Sztuka
100% bawełna; wymiary podkładki: 
35 × 50 cm lub ok. 35 × 48 cm; 
bieżnika: ok. 40 × 140 cm; 
różne rodzaje

32% TANIEJ

1699
24,99

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



35% TANIEJ

1296
19,99

4-PAK
  2009AN7688 AITEX

FAIR
Ręczniki luksusowe 
dla gości
Zestaw 4 szt.
100% bawełna FAIRTRADE; wymiary: 30 × 50 cm; różne rodzaje

TERAZ JESZCZE 
TANIEJ

OUTLET ALDI

REMINGTON
Golarka/Maszynka 
do strzyżenia włosów 
i brody/Trymer
Sztuka
urządzenia do pielęgnacji dla 
mężczyzn; różne rodzaje

26% TANIEJ

111,-
149,-

33% TANIEJ

3999
59,99

LIGHTZONE
Lusterko 
kosmetyczne 
z podświetleniem 
LED
Sztuka
do wyboru:
 • wolnostojące
 • do montażu na ścianie
 • rozkładane, 3-elementowe

Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

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.pl16

Cena za 4-pak. Cena za 1 sztukę = 3,24. 
Produkt dostępny tylko w 4-paku.



HOME CREATION
Kosz składany z uchwytami
Sztuka
pojemność: ok. 32 l; wymiary: 48 × 34,5 × 23,5 cm; różne rodzaje

26% TANIEJ

1999
26,99

33% TANIEJ

999
14,99

HOME CREATION
Mata do wanny/brodzika
Sztuka
materiał: PVC; można prać w pralce; do wyboru:
 • mata do brodzika: kwadratowa; wymiary: 
ok. 54 × 54 cm

 • mata do wanny: owalna; wymiary: 
ok. 36 × 90 cm

 • mata dziecięca: owalna 69 × 38 cm lub 
w kształcie hipopotama 74 × 37 cm

35% TANIEJ

1299
19,99

PLAYLAND
Zabawki kąpielowe 
z diodami LED
Zestaw
w każdym zestawie 4 zabawki; z diodami LED; 
automatycznie zmieniają barwy; do zabawy 
w wodzie; w każdej zabawce 3 niewymienne 
baterie guzikowe; różne rodzaje

40°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

   09.0.66680 HOHENSTEIN HTTI

  BEHO 043086 TESTEX

52% TANIEJ

1199
24,99

HOME CREATION
Ręcznik z kapturem/
Myjki z bawełny BIO
Sztuka/Opak. 8 szt.
100% bawełna BIO; wymiary:
 • ręcznik z kapturem: 90 × 90 cm
 • myjka, 8 szt.: 24 × 24 cm 

różne rodzaje

33% TANIEJ

1999
29,99

HOME CREATION
Mata do prasowania
Sztuka
4-warstwowa, z podwójną pianką; 
wymiary: 100 × 65 cm; różne rodzaje

30% TANIEJ

4899
69,99

SILK’N
Elektryczny pilnik do stóp
Sztuka
ergonomiczny kształt głowicy pilnika ułatwia 
przesuwanie we wszystkich kierunkach; 
w zestawie 2 wymienne rolki: 
średnio i gruboziarnista oraz baterie

Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

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 17



NAGRYWANIE WIDEO W ROZDZIELCZOŚCI 1080 px

OBSŁUGIWANIE KART SD/SDHC O POJEMNOŚCI OD 8 DO 32 GB

MOŻLIWOŚĆ OBROTU O 360° ZŁĄCZE MINI USB

WBUDOWANY AKUMULATOR LI-ION O POJEMNOŚCI 250 MAH

WORKZONE
Suwmiarka cyfrowa
Sztuka
 • 6-cyfrowy wyświetlacz LCD
 • 5-minutowy timer umożliwiający 
oszczędzanie baterii

 • pozycja zerowa możliwa w każdej 
pozycji pomiaru

30% TANIEJ

3499
49,99

WORKZONE
Narzędzia miernicze
Zestaw 3 szt. 
 • kątownik aluminiowy 300 mm 
ze skalą metryczną, calową 
oraz poziomicą

 • poziomica torpedo 230 mm 
z libelkami 180, 90 oraz 45°

 • zwijana 5-metrowa ze skalą 
metryczną i calową

27% TANIEJ

2199
29,99

ROLLEI
Kamera samochodowa
Zestaw
zestaw zawiera:
 • zasilacz samochodowy 
12/24 V, kartę micro

 • USB 8 GB z adapterem 
do kart SD

 • uchwyt na przyssawkę;

20% TANIEJ

199,-
249,-

TERAZ JESZCZE 
TANIEJ

OUTLET ALDI
Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

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.pl18



MAKSYMALNA 
NOŚNOŚĆ: 

2 KG

GARDENLINE
Sekator ogrodowy
Sztuka
ostrze tnące ze stali SK5, dolne 
ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyty 
z polipropylenu z wkładką TPR; 
do wyboru: sekator z ostrzem typu 
by-pass lub sekator z ostrzem 
kowadełkowym; długość: ok. 205 mm

40% TANIEJ

899
14,99

GARDENLINE
Uchwyt ścienny 
na narzędzia
Zestaw 
do narzędzi domowych 
i ogrodniczych z trzonkiem 
o średnicy maks. 3 cm; 
w zestawie 8 uchwytów 
i materiały 
montażowe

50% TANIEJ

999
19,99

PROSPERPLAST
Narzędzia ogrodowe
Zestaw 6 szt.
lekkie i wytrzymałe narzędzia ogrodowe: 2 łopatki 
(wąska i szeroka), grabki, kultywator, pikownik, 
nabierak; w wygodnym siatkowym woreczku 
do przechowywania

34% TANIEJ

2299
34,99

Szafa warsztatowa
Sztuka
 • wysoka szafa do garażu lub magazynu
 • 4 regulowane półki o maksymalnej nośności 20 kg
 • zamykana na klucz (nie jest w komplecie)
 • skład: polipropylen
 • wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 65 × 37 × 173 cm

32% TANIEJ

169,-
249,-

Oferta obowiązuje od 22.07 do wyczerpania zapasów

ŁATWY 
MONTAŻ

MOCOWANIE 
ŚCIENNE

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 19



CENACH
W PROMOCYJNYCH
SETKI ARTYKUŁÓW

LISTA OUTLETÓW ALDI:
Zielona Góra, al. Konstytucji 3 maja 18; Zduńska Wola, ul. Łaska 34; 
Kraków, os. Na lotnisku 2; Wrocław, ul. Obornicka 72; Łódź, ul. Rysownicza 52;
Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 38b.

C146119

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

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

ALDI MA TO COŚ 
OD 22.07 
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta obowiązuje w wybranych sklepach od 22.07. Dostępność produktów, wzorów i kolorów jest ograniczona i może różnić się w zależności od sklepu.


