
Zapraszamy

22.11
ul. Wojciecha Korfantego 23 Cieszyn

Przyjdź i skorzystaj ze specjalnych  
promocji  przygotowanych z okazji  
otwarcia nowego ALDI

aldi.pl

W TYM SEZONIE  
LEĆ PO ŚWIEŻE 
ZAKUPY 



Idzie nowe, idzie świeże!

Szanowni Klienci,

z radością zapraszamy na otwarcie nowego 
sklepu ALDI w Państwa mieście.  
W nowym ALDI mogą Państwo szybko, 

prosto i wygodnie robić swoje codzienne zakupy!  
Przygotowanie sklepu sprawiło nam ogromnie dużo 
radości i satysfakcji. Państwu również życzymy 
zadowolenia z zakupów w naszym sklepie.

Nowy i świeży wystrój – świeże produkty  
i pomysły każdego dnia!
∙ nowoczesna kolorystyka 
∙ przejrzysty system oznaczeń asortymentu 
∙ jasność i przestronność wnętrza 
∙ intuicyjne poruszanie się po sklepie   
∙ szybkie odnajdywanie artykułów !

Rozszerzona  
strefa pieczywa!

W świeżej strefie pieczywa mogą  
Państwo wybierać spośród ponad  
35 różnych artykułów, 
w tym chrupiących bułek,  
chlebów czy słodkich i słonych  
przekąsek wypiekanych  
na miejscu kilka razy  
dziennie.
  

Specjalnie dla Państwa 
w sklepie dostępna jest krajalnica 
do pieczywa, aby szybko i łatwo 
pokroić ulubiony świeży chleb. 
Krajalnica jest prosta w obsłudze 
i jest zlokalizowana w strefie 
pieczywa. 

Smacznie  
schłodzone!

Dzięki wprowadzonym  
oznaczeniom kategorii,  
z łatwością znajdą Państwo  
swoją ulubioną rybę, mięso czy 
nabiał w strefie chłodni. Ponadto, 
dzięki systemowi identyfikacji 
pochodzenia, mogą Państwo 
sprawdzić genezę produktów 
świeżych oznaczonych logo ATC. 
Wystarczy zeskanować kod  
z tyłu opakowania.

Co tydzień nowe  
okazje i inspiracje!

Strefy promocyjne oznakowane są 
kolorem czerwonym i zielonym: 
na czerwono - okazje tygodnia 
oraz na zielono - okazje tygodnia 
z asortymentu świeżego. Każdy 
tydzień to nowe inspiracje 
i promocje cenowe!

Świeże i gotowe  
– czyli coś dla  
bardzo zajętych!

Owocowe smoothie, smaczne  
kanapki, mieszanki sałat oraz 
dania gotowe to tylko niektóre 
 z propozycji dla najbardziej  

zabieganych. 
Zapraszamy do specjalnej 

strefy chłodniczej  
z artykułami świeży-
mi i gotowymi.

Strefa zdrowia  
– bogatsza niż  
kiedykolwiek!

Strefa świeżych warzyw i owoców 
to serce naszego sklepu! Każdego 
tygodnia polecamy wybór spośród 
niemalże 120 różnych owoców  
i warzyw.

Podążając za wymaganiami Klientów!

Nieustannie poszerzamy asortyment dla najbardziej wymagających Klientów, 
poszukujących artykułów niezawierających laktozy, konserwantów czy glutenu. 
Polecamy bezglutenowy makaron lub chleb,  
produkty mleczne bez laktozy oraz różne  
produkty bez konserwantów.

Z natury  
odpowiedzialni!

Systematycznie rozszerzamy  
ofertę produktów BIO.  
Polecamy produkty marki GUT BIO,  
charakteryzujące się naturalnym 
składem co najmniej w 95% oraz 
wyeliminowaniem z procesu  
produkcji substancji modyfikowanych 
genetycznie (GMO)  
i sztucznych 
polepszaczy, 
co potwierdza 
unijne logo  
produkcji ekologicznej.

Bio

Mały wózek. Duża frajda!

W nowym ALDI na każdego małego Klienta 
czekają dedykowane wózki. Wprowadziliśmy 
również nowe wózki zakupowe dla dorosłych 
– z wygodnymi uchwytami oraz miejscem  
na delikatne artykuły.

Małe koszyki na mniejsze  
potrzeby!

Zapraszamy do skorzystania z mniejszych koszyków,  
w razie chęci zrobienia szybkich, niewielkich zakupów.

Coffee to go
Zapraszamy na świeżo 
mieloną, pyszną  
i gorącą kawę!
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ALDI 3 dni atrakcji specjalnie na otwarcie!

7:00 - 20:00 
Degustacje świeżych produktów.
11:00 - 19:00 
Kącik dla najmłodszych, czyli specjalny punkt  
animacyjny, a w nim balonowe zoo  
oraz malowanie buziek.

Gadżety dla Klientów. Darmowe  
torby, smycze, żetony do wózków  
z logotypem ALDI.

Specjalne promocje 
do 30% na artykuły spożywcze  
i do ponad 71% na produkty  
dla domu!

Dzień 1. 
OTWARCIE

Do 30%   
na flagowe artykuły  
spożywcze ALDI

Do 71%   
na wybrane produkty 
dla domu 

Szanowni Klienci! 

z okazji otwarcia nowego 
sklepu ALDI dla 
wszystkich Klientów 

przygotowaliśmy specjalne 
promocje i atrakcje! Świętować 
będziemy aż 3 dni! 
Zapraszamy od 22 listopada na dni 
wypełnione po brzegi atrakcjami.
Degustacje świeżych produktów, 
specjalne promocje, gry i zabawy 
dla dzieci i młodzieży to tylko 
część z nich. Przyjdź i zobacz  
nowy ALDI w swojej okolicy!  
Zapraszamy!

LISTOPADACzwartek

22

Dzień 3.  
DLA RODZINY

7:00 - 20:00
Degustacja świeżego pieczywa, warzyw  
i owoców na dwóch stanowiskach  
degustacyjnych.

Promocja -20% na wszystkie rodzaje  
pieczywa wypiekanego na miejscu!

TYLKO 23 listopada

7:00 - 20:00 
Specjalnie dla najmłodszych degustacje słodyczy, 
soków i napoi na dwóch przygotowanych 
stanowiskach degustacyjnych!

Moc atrakcji dla najmłodszych  
Balonowe zoo, malowanie buziek  
oraz specjalne stanowisko  
z kreatywnym tworzeniem  
postaci z papieru!

Ponad 50  
produktów  
dla dzieci  
W promocji  
-20% specjalnie  
dla naszych  
Milusińskich!

Dzień 2. 
ŚWIEŻE PROMOCJE

-20% na wybrane  
artykuły dla dzieci  

 
PONAD  
50 PRODUKTÓW

-20% na wszystkie 
rodzaje  

pieczywa!

LISTOPADASobota

24

TYLKO 
24 listopada

LISTOPADAPiątek

23
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099*

Cena za 1 kg

Jabłka 
czerwone luz; odmiany: 
Szampion / Jonagold 
/ Ligol / Idared

Pomidory
mięsiste  
luz

399*

Cena za 1 kg

Banany 279*

Cena za 1 kg

* Promocja cenowa obowiązuje  
w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.
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Warkocz klonowy Chleb
tradycyjny

Bułka
fitness

Pizza
Snack

Bułka
orkiszowa

Bułka  
z ziarnem dyni

Bułka
wiejska

Ciastko
z kremem waniliowym

Chleb
z ziarnem 
dyni 

349

Sztuka 400 g 
(1 kg = 8,73 zł)

299

Sztuka 500 g 
(1 kg = 5,98 zł)

089

Sztuka 80 g 
(100 g = 1,11 zł)

059

Sztuka 70 g 
(100 g = 0,84 zł)

119

Sztuka 75 g 
(100 g = 1,59 zł)

189

Sztuka 86 g 
(100 g = 2,20 zł)

089

Sztuka 80 g
(100 g = 1,113 zł)

189

Sztuka 85 g 
(100 g = 2,22 zł)

219

Sztuka 90 g 
(100 g = 2,43 zł)

Bułka
serowo-cebulowa

Kajzerka
wieloziarnista

Chleb
z orkiszem

Ciastko duńskie 
z maliną

Ciastko
z wiśnią

Bułka
Brioszka

Ciastko
z czekoladą

Bułka
wieloziarnista

Ciastko
z jabłkiem

Croissant
z nadzieniem  
czekoladowo-orzechowym

Sztuka 60 g 
(100 g = 0,65 zł)

149

Sztuka 80 g 
(100 g = 1,86 zł)

219

Sztuka 105 g 
(100 g = 2,09 zł)

155

Sztuka 68 g 
(100 g = 2,28 zł)

399

Sztuka 600 g 
(1 kg = 6,65 zł)

199

Sztuka 82 g 
(100 g = 2,43 zł)

189

Sztuka 100 g
(100 g = 1,89  zł)

129

Sztuka 100 g
(100 g = 1,29 zł)

Sztuka 90 g
(100 g = 0,61 zł)

039 055*
089

-38%

189

Sztuka 85 g 
(100 g = 2,22 zł)

Pieczywo

OTWIERAMY
SEZON
na chrupkie 
poranki!

8 9Zapraszamy do ALDI! Wysoka jakość w dobrej cenie                                                    www.aldi.pl



U nas znajdziesz także:

Saga
Earl Grey

Opak. 80 x 1,5 g 
(100 g = 4,42 zł)

489

Opak. 25 x 3 g 
(1 szt. = 0,20 zł)

WESTMINSTER®

Herbata
czarna

WESTMINSTER®

Herbatka
owocowa  
Premium

WESTMINSTER®

Herbata
Earl Grey

WESTMINSTER®

Herbata
zielona

Herbata Lipton
Piramidki

Opak. 50 x 1,75 g 
(1 szt. = 0,07 zł)

449

Opak. 50 x 1,75 g 
(1 szt. = 0,09 zł)

Opak. 20 x 1,75 g 
(1 szt. = 0,28 zł)

Opak. 25 x 1,75 g 
(1 szt. = 0,14 zł)

KENA®

Gold

MARKUS®

Dark

KENA®

Mocca

Nescafé
Sensazione Créme

Jacobs
Krönung

1999

Opak. 200 g 
(100 g = 10,00 zł)

999

Słoik 100 g 
(100 g = 9,99 zł)

Opak. 250 g 
(100 g = 3,40 zł)

COMBO®

Cappuccino
MORENO®

Caffè
Crema

Puszka 500 g 
(1 kg = 19,80 zł)

Opak. 1 kg 

530*
699

-24%

345*
379

-9%

350*
479

-27%

550*
699

-21%

Słoik 200 g 
(100 g = 5,00 zł)

1000*
1299

-23%

850*
999

-15%

2250*
2999

-25%

990*
1299

-24%

595

Opak. 250 g 
(100 g = 2,38 zł)

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

* Promocja cenowa obowiązuje  
w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Herbata Kawa

OTWIERAMY
SEZON
na mocny  
kawowy aromat!
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Kiełbaski
norymberskie

999

Opak. 250 g (1 kg = 39,96 zł)
Opak. 300 g (1 kg = 33,30 zł)

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

 • C
HRON

IO
N

E 
OZNACZENIE GEOG

R
A

FICZNE •

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Filet
z piersi kaczki

Sznycel
z piersi indyka

Filet
z piersi indyka

Polędwiczka
z kurczaka

Gulasz
wołowy

Delikatesowa
szynka gotowana

MORLINY

Polędwica
z indyka

329

Opak. 100 g 
(1 kg = 32,90 zł)

Opak. 140 g 
(100 g = 2,14 zł)

899

Opak. 400 g 
(1 kg = 22,48 zł)

1759

Opak. 800 g 
(1 kg = 21,99 zł)

699

Opak. 400 g 
(1 kg = 17,48 zł)

1479

Opak. 500 g 
(1 kg = 29,58 zł)

539

Opak. 200 g 
(100 g = 2,70 zł)

Opak. 200 g 
(100 g = 1,55 zł)

Opak. 140 g 
(100 g = 1,64 zł)

Szynka
surowa

Szynka
z wędzarni

Kiełbasa
Śląska Premium

KRAKUS

Parówki wieprzowe
z szynki

SOKOŁÓW

Parówki Sokoliki

KRAKUS

Szynka
eksportowa

Opak. 380 g 
(1 kg = 13,90 zł)

449

Opak. 120 g 
(100 g = 3,74 zł)

399

Opak. 80 g 
(100 g = 4,99 zł)

2890

Cena za 1 kg 

300*
399

-25%

530*
699

-24%

310*
399

-22%

230*
299

-23%

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r. * Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Historia kiełbasy norymberskiej
sięga roku 1313. Obecnie jest chroniona 

znakiem Chronione Oznaczenie
Geograficzne. Musi zostać

wyprodukowana w Norymberdze  
zgodnie z pewnymi określonymi  

zasadami. Jest doprawiana majerankiem, 
solą i pieprzem oraz dodatkowymi  

przyprawami stanowiącymi tajemnicę  
danego rzeźnika.

Regionalny przysmak

Mięso,
wędliny
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Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

SONTNER®

Serek
twarogowy

ZOTT

Jogobella
owocowa

Łaciate
Mleko świeże 2%

Serek
typu  
włoskiego

Ser
Rycki Edam

MILSANI®

Ser
mascarpone

MILSA®

Śmietana
18%

FREIHOFER GOURMET®

Petit
Dessert

CASALE FRESCO®

Ser
mozzarella

SONTNER®

Kefir
śmietankowy
z owocami

LE COQ DE FRANCE®

Francuski ser
miękki

HOFBURGER®

Ser
maasdamer 
w plastrach

249

Butelka 1 l

299

Opak. 250 g
(100 g = 1,20 zł)

119

Opak. 150 g
(100 g = 0,79 zł)

449

Opak. 500 g
(1 kg = 8,98 zł)

149

Opak. 200 g 
(100 g = 0,75 zł)

479

Opak. 250 g 
(100 g = 1,92  zł)

449

Opak. 60 g
(100 g = 7,48 zł)

245

Opak. 125 g
(100 g = 1,96 zł)

Opak. 150 g
(100 g = 2,22 zł)

Opak. 200 g
(100 g = 1,80 zł)

Opak. 300 g
(1 kg = 20,00 zł)

Sztuka 250 g
(100 g = 0,56 zł)

300*
399

-25%

360*
499

-28%

600*
749

-20%

140*
179

-22%

OTWIERAMY
SEZON
na zdrowy 
początek dnia!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r. * Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Nabiał

Przeciętny Polak
zjada kilogram sera
żółtego miesięcznie.

Nabiał
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Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

U nas znajdziesz także:

ZOTT

Monte
z dodatkami

JOY-NUTS

Chrupki
kukurydziano-orzechowe

SCHOVIT®

Napój
kakaowy w proszku

Muszelki
czekoladowe

Kinder
Mleczna Kanapka

Płatki
miodowo- 
orzechowe

Kubuś GO!

299

Opak. 200 g 
(100 g = 1,50 zł)

239

Opak. 250 g
(100 g = 0,96 zł)

1199

Opak. 800 g
(1 kg = 14,99 zł)

225

Opak. 250 g
(100 g = 0,90 zł)

139

Opak. 28 g
(100 g = 4,96 zł)

Sztuka 125 g
(100 g = 1,68 zł)

Butelka 300 ml
(1 l = 4,00 zł)

120*
165

-27%

210*
265

-21%

Twoje dziecko  
CHĘTNIE POZNA LISKA  

Z BLISKA

Potrzebujesz:

Marchewki na pyszczek,  
uszy, łapki, tułów  

i ogonek

Dwa plastry ogórka  
na oczka

Ziemniaczek na głowę

Nie zapomnij z oliwki  
zrobić noska

w ALDI znajdziesz BIO marchewkę  
ze znakiem ekologicznego pochodzenia.
Wybierając w ALDI Bio warzywa z unijnym  
logiem produkcji ekologicznej, masz pewność,  
że są to produkty wyprodukowane z dbałością  
o ochronę środowiska i bez stosowania środków 
ochrony roślin, nawozów sztucznych i GMO!
Wprost idealne dla dzieci! 

Warzywny LISEK  
nie chytrzy WITAMIN!

Kulinarny kącik dla najmłodszych!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Dla
dzieci
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Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Serek  
twarogowy
dla dzieci

GERBER

Deserki
w tubce

VIBELLE®

Gąbka kąpielowa  
dla dzieci 

VIBELLE®

Pieluszki
midi, 56 szt.

VIBELLE® 

Chusteczki
dla niemowląt

GERBER

Sok
klarowny

299

Tubka 90 g
(100 g = 3,32 zł)

2799

Opak. 56 szt.
(1 szt. = 0,50 zł)

449

Butelka 300 ml
(1 l = 14,97 zł)

099

Sztuka

159

Opak. 90 g
(100 g = 1,77 zł)

Opak. 80 szt.
(1 szt. = 0,04 zł)

350*
499

-30%

NIE TYLKO DLA  
rannych ptaszków!

Potrzebujesz:

Plasterek jajka i oliwkę  
na oczko

Czerwoną paprykę na 
dzióbek i żółtą na skrzydło

Tułów z szyneczki  
jest spoczko

I połóż na chlebie  
to wszystko

W ALDI znajdziesz 35 rodzajów świeżego pieczywa!
Wśród nich zdrowe, pełnoziarniste chleby i bułki  
z własnego wypieku, bez konserwantów i ulepszaczy!
Idealne dla dzieci, by rosły zdrowo!

TU KANapeczka  
na zdrowie!

Kulinarny kącik dla najmłodszych!

* Promocja cenowa obowiązuje 
w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

W ALDI wiemy, 
co dzieci lubią 

najbardziej . 
Z największą 
starannością 

przygotowaliśmy 
wybór produktów 
dopasowanych do 
potrzeb naszych 

milusińskich.

Dzieci
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U nas znajdziesz także:

REICHSGRAF®

Pierniczki
norymberskie

PERFETTO

Torcik
czekoladowy

REICHSGRAF®

Ciastka
korzenne

MOSER ROTH®

Wykwintna
czekolada

NIMM 2

Śmiejżelki

CHATEAU®

Milk Jumbo
czekolada

CHATEAU®

Czekolada
z orzechami

FERRERO

Kinder Bueno

Paluszki
orzeźwiające

Oryginalne  
wafle
holenderskie

STORCK

Toffifee

Milka mleczna

Raffaello

CHATEAU®

Mleczne 
myszki

Opak. 125 g 
(100 g = 4,80 zł)

799

Sztuka 200 g
(100 g = 4,00 zł)

Opak. 150 g
(100 g = 2,33 zł)

549

Opak. 130 g
(100 g = 4,22 zł)

389

Opak. 100 g

099

Opak. 38 g
(100 g = 2,61 zł)

549

Opak. 200 g
(100 g = 2,75 zł)

499

Opak. 180 g
(100 g = 2,77 zł)

Opak. 600 g
(1 kg = 6,30 zł)

Sztuka 125 g
(100 g = 3,60 zł)

Opak. 400 g 
(1 kg = 11,25 zł)

995

Opak. 150 g
(100 g = 6,63 zł)

599

Opak. 150 g
(100 g = 3,99 zł)

239

Sztuka 43 g / 39 g
(100 g = 5,56 zł/ 6,13 zł)

350*
499

-30%

600*
799

-25%

380*
499

-24%

450*
599

-25%

450*
599

-25%

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r. * Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Słodycze
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OTWIERAMY
SEZON
na słodkie 
dodatki!



Produkt 
chłodzony

 • C
HRON

IO
N

E 
OZNACZENIE GEOG

R
A

FICZNE •

Produkt 
głęboko mrożony

Produkt 
głęboko mrożony

Produkt 
głęboko mrożony

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM  
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM  
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

U nas znajdziesz także:U nas znajdziesz także:

PURE FRUIT®

Sok
z pomarańczy, 
bezpośrednio  
wyciskany

Kluski 
4-jajeczne,
„Eierspätzle”

Opak. 500 g
(1 kg = 6,00 zł)

Butelka 1 l

Tymbark
jabłko-wiśnia

Budweiser  
Original Piwo
jasne pełne
alk. 5,0% obj.

Pudliszki
dania gotowe

KRAKUS

Szynka Premium

MATERNUS®

Piwo jasne
typu Pils
alk. 4,9% obj.

SONNIGER®

Sok
pomarańczowy

HOFLAND®

Jajka
z chowu ściółkowego

ALL SEASONS®

Szpinak
w śmietanie

Coca-ColaFrytki
karbowane

MAMA MANCINI®

Pizza
z szynką

599

Opak. 330 g 
(1 kg = 18,15 zł)

749

Opak. 10 szt. 
(1 szt. = 0,75 zł)

599

Słoik 600 g 
(1 kg = 9,98 zł)

239

Butelka 0,5 l 
(1 l = 4,78 zł)

199

Butelka 0,33 l 
(1 l = 6,03 zł)

339

Butelka 2 l 
(1 l = 1,70 zł)

455

Butelka 2 l 
(1 l = 2,28 zł)

159

Butelka 0,33 l 
(1 l = 4,82 zł)

Puszka 300 g
(1 kg = 15,00 zł)

Butelka 0,5 l
(1 l = 5,00 zł)

WIESGART®

Sok
marchwiowy

300*
399

-25% 250*
299

-16%

400*
495

-19%

450*
599

-25%

499

Opak. 1 kg

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Dla
rodziny

Piwo
i napoje
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Opak. 450 g
(1 kg = 4,20 zł)

190*
299

-36%



Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

GUT BIO®

Bio Napój
sojowo-ryżowy  

Karton 1 l

PURE FRUIT®

Smoothie
owoce do picia

GUT BIO®

Bio Sok
wielowarzywny 
/pomidorowy  

GUT BIO®

Bio Koncentrat
cytrynowy/limetkowy  

GUT BIO®

Ekologiczny
jogurt
z musli  

GUT BIO®

Bio Jogurt
naturalny  

GUT BIO®

Bio Sok
z kiszonej 
kapusty  

GUT BIO®

Bio Sok
z buraków 
czerwonych  

PURE FRUIT®

Smoothie
różne rodzaje

Chleb  
bezglutenowy 
wiejski

IDEAL®

Płatki
fitness

Makaron
bezglutenowy

GLETSCHERKRONE® 

Batoniki
musli

Karton 1 l

Opak. 150 g
(100 g = 0,67 zł)

249

Opak. 150 g
(100 g = 1,66 zł)

299

Karton 0,5 l
(1 l = 5,98 zł)

299

Karton 0,5 l
(1 l = 5,98 zł)

189

Opak. 200 ml
(100 ml = 0,95 zł)

Opak. 8 x 25 g
(100 g = 1,75 zł)

299

Butelka 250 ml
(100 ml = 1,20 zł)

IDEAL®

Płatki
owsiane  

195

Opak. 500 g
(1 kg = 3,90 zł)

395

Opak. 250 g
(100 g = 1,58 zł)

299

Opak. 500 g
(1 kg = 5,98 zł)

599

Opak. 250 g
(100 g = 2,40 zł)

Butelka 750 ml
(1 l = 10,70 zł)

800*
999

-20%

TRADER JOE’S®

Żurawina
suszona  

Opak. 200 g
(100 g = 2,50 zł)

500*
699

-28%

350*
499

-30%

300*
399

-25%

100*
139

-28%

330*
499

-34%

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Produkty
FIT

Produkty
GUT BIO

Żywność BIO to nie tylko 
brak konserwantów, 

ulepszaczy i barwników, 
ale także  naturalne 

uprawy – bez 
pestycydów i sztucznych 

nawozów!

BIO
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OTWIERAMY
SEZON
na FIT 
smoothies!



Ryby

Ze względu na 
dużą ilość białka 
i wartości odżyw-

czych, potrawy  
z ryb powinny być 
spożywane przy-

najmniej 2 razy  
w tygodniu.

599

Opak. 400 g
(1 kg = 14,98 zł)

169

Opak. 150 g
(100 g = 1,13 zł)

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony Produkt 

chłodzony

ROOKHUS®

Łosoś
norweski 

OFTERDINGER®

Hummus  

Opak. 200 g
(100 g = 1,90 zł)

999

Opak. 100 g

DELIKATO®

Sałatka 
warzywna  

OFTERDINGER®

Pasta 
do kanapek  

MAMA MANCINI®

Lasagne 
Bolognese  

LISNER

Sałatka 
rodzinna  

CASA MORANDO®

Antipasti 

Pizza
szynka/salami/mozzarella

BALTA MARE®

Filety
śledziowe  
smażone  

Szpecle/Kopytka NORDHOLMER®

Filety śledziowe 
w sosie  

DELIKATO®

Sałatka 
śledziowa  

**

**

299

Opak. 270 g
(1 kg = 11,07)

315

Opak. 150 g
(100 g = 2,10 zł)

1199

Opak. 1 kg
Opak. 500 kg

(1 kg = 8,00 zł)

599

Opak. 150 g
(100 g = 3,99 zł)

Opak. 250 g
(100 g = 2,40 zł)

399

Opak. 500 g
(100 g = 7,98 zł)

799

Opak. 430 g
(1 kg = 18,58 zł)

400*
499

-20%

380*
499

-24%

500*
679

-26%

Słoik 800 g
(1 kg = 16,10 zł)

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.
* Promocja cenowa obowiązuje  
w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

Dania
gotowe

Ryby
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z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfikatem MSC. 



PUTZMEISTER®

Płyn
do mycia 
szyb

AKUTA®

Tabletki
do zmywarki

529

Butelka 1 l

1599

Opak. 40 szt.
(1 szt. = 0,40 zł)

CILLIT BANG

Środek czyszczący 
różne rodzaje

PUTZMEISTER®

Spray
do czyszczenia

CLINAIR®

Płyn
do mycia WC

PUTZMEISTER®

Chusteczki
do czyszczenia okularów

FAIRY

Płyn
do mycia 
naczyń

SOLO®

Papier
toaletowy,
4-warstwowy

FEE®

Chusteczki 
do prania, zapobiegające
farbowaniu tkanin

LENOR

Płyn
do płukania

1199

Butelka 1,14 l
(1 l = 10,52 zł)
Butelka 1,36 l
(1 l = 8,82 zł)

Opak. 600 ml
(1 l = 21,67 zł)
Opak. 750 ml
(1 l = 17,33 zł)

Opak. 24 szt.
(1 szt. = 0,21 zl)

Butelka 650 ml
(1 l = 6,15 zł)Opak. 10 rolek

499

Opak. 50 szt.
(1 szt. = 0,10 zł)

599

Butelka 750 ml
(1 l = 7,99 zł)

499

Butelka 1 l

Pedigree
Vital Protection Adult
z wołowiną & drobiem

Pedigree Rodeo

BALDO®

Karma mokra 
dla psa 
różne  
rodzaje

KO-KRA®

Karma mokra 
dla kota 
różne rodzaje

Whiskas
wybór dań mięsnych

WWUFF®

Przekąski 
dla psa 
różne rodzaje   

ALNUTRA®

Karma mokra 
dla psa
różne rodzaje

TOPIC®

Karma mokra 
dla kota 
różne rodzaje

LUX®

Przekąski 
dla kota 
różne rodzaje

399

Opak. 200 g
(100 g = 2,00 zł)

Opak. 210 g  
(100 g = 1,90 zł)

299

Opak. 122 g
(100 g = 2,45 zł)

459

Opak. 4 x 100 g
(1 kg = 11,48 zł)

389

Puszka 1240 g 
(1 kg = 3,14 zł)

1599

Opak. 2,6 kg
(1 kg = 6,15 zł)

115

Opak. 100 g

Puszka 415 g
(1 kg = 3,60 zł)

199

Opak. 300 g 
(1 kg = 6,63 zł)

Opak. 10 x 5 g
(100 g = 7,00 zł)

150*
199

-25%

350*
499

-30%

500*
699

-28%

1150*
1499

-23%

1300*
1699

-23%

400*
499

-20%

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r. * Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

ChemiaDla  
zwierząt
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KIDDE

Czujnik tlenku 
węgla 
z wyświetlaczem LCD; dźwiękowa 
i świetlna sygnalizacja 
przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu CO; z przyciskiem 
umożliwiającym sprawdzenie 
działania urządzenia   6000*

9900
-39%

Sztuka

DURO®

Drabinka  
dwustopniowa  
składana 
z powłoką antypoślizgową na stopniach 
i z mechanizmem zabezpieczającym; 
zaokrąglony uchwyt w otulinie z pianki; 
maksymalne obciążenie: 150 kg;  
do wyboru różne kolory   5500*

7900
-30%

Sztuka

DURO®

Walizka  
z narzędziami 
bogate wyposażenie w niezbędne 
narzędzia takie jak grzechotka 
(3/8”), końcówki do klucza 
nasadowego, przedłużka, nasadka 
do świec, przegub kardanowski, 
nasadek (1/4”), adapter, redukcja 
(3/8”) x (1/4”), 20 różnych bitów, 
rękojeść wkrętaka (1/4”), młotek 
ślusarski 200 g, klucze maszynowe, 
8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm, 
piła metalowa z uchwytem 150 mm, 
kombinerki 160 mm, obcinak 160 mm, 
3 wkrętaki 1x płaski 5,0 x 100 mm  
i 2x Phillips PH1 x 80 mm,  
PH2 x 100 mm, 2 wkrętaki 
precyzyjne płaski 1,5 x 50 mm  
i Phillips: PH0 x mm, 8 kołkowych, 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm 
 probówka 200 - 250 V, taśma 
miernicza 3 m x 16 mm, skrzynka 
do przechowywania drobnych 
elementów z metalowym 
zamknięciem   

14000*
19900

-30%
Zestaw  

67 części

MAGINON

Kamera do 
monitoringu  
i obserwacji przyrody 
WK 4 HD rozdzielczość wideo Full HD; umożliwia 
fotografowanie przyrody i kontrolowanie  
z 3-strefowym czujnikiem podczerwieni; ostre  
i wyraźne zdjęcia kolorowe w ciągu dnia i wyraźne 
czarno-białe zdjęcia w nocy; kompaktowe rozmiary 
(ok. 13,5 x 10,1 x 7,6 cm); w zestawie z akcesoriami   

20000*

37900
-47%

Zestaw

69500*

99900
-30%

Sztuka

NAVITEL

Rejestrator jazdy 
MSR700 
ekran w technologii IPS o rozdzielczości 
Full HD; 6-krotny zoom cyfrowy; kamera 
działa automatycznie - po uruchomieniu 
silnika rozpoczyna nagrywanie; 
dodatkowo mapa Polski z licencją  
na 12 mies.   12500*

24000
-48%

Sztuka

Składany rower 
aluminowy
7-biegowa przerzutka łańcuchowa SHIMANO; 
składana rama aluminiowa z zawiasem  
i mechanizmem szybkomocującym; wysokość 
ramy 30 cm; koła 20; składana kierownica 
typu downhill z obrotowymi manetkami; 
składane pedały z odblaskami; idealny  
w podróży; zajmuje mało miejsca;  
w komplecie z minipompką i torbą  
do transportu;  

Rowery zostały tylko wstępnie zmontowane  
i nie są gotowe do jazdy!   

Na pozostałe części  
z wyjątkiem części 

zużywalnych

Na ramę

PROMOCJE tylko na otwarcie!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.
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9500*

15900
-40%

0000*

0000
-00%

4000*

5900
-32%

5500*

7500
-27%

6000*

11900
-50%

4900*

6500
-25%

500*

699
-28% HOME CREATION®

Zestaw 
sztućców, 
16-częściowy 
z chromowanej stali nierdzewnej; 
powierzchnia polerowana na wysoki 
połysk; zestaw zawiera:  
4 widelce 4 noże  
4 łyżki 4 łyżeczki

HOME CREATION®

Garnek ze stali 
nierdzewnej 24 cm 
prosta forma; grubość ścianki: 0,5 mm; grubość dna: 
4 mm z aluminium; nadaje się do wszelkich rodzajów 
kuchenek, łącznie z kuchenką induk cyjną; pokrywka 
wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm,  
 z 2 otworami do odparowywania   

PUTZMEISTER®

Ściereczki do 
czyszczenia 
na rolce 
na wygodnej rolce; łatwe do 
odrywania; skutecznie usuwają 
zabrudzenia; nadają się do prania; 
do wielokrotnego użytku; różne 
rodzaje i kolory do wyboru

HOME CREATION®

Pojemnik 
śniadaniowy/
Pojemnik na 
przyprawy,  
2 szt. 
dwa pojemniki na przyprawy  
i zupki w torebkach lub pojemnik 
śniadaniowy na bułeczki, kanapki, 
owoce, warzywa, sałatki;  
do wyboru różne wzory

QUIGG®

Blender  
z rozdrabniaczem 
z regulacją mocy rozdrabniania 
oraz funkcją turbo; pojemnik
rozdrabniacza maks.  
0,8 l; nasadka oraz ostrza 
ze stali nierdzewnej;  
z gumowym uchwytem  
i antypoślizgową podstawą; 
do wyboru dwa kolory

QUIGG®

Sokowirówka 
2 poziomy prędkości; z podwójną  
blokadą bezpieczeństwa: urządzenie 
włącza się tylko, gdy części  
są prawidłowo zamontowane;  
obudowa i nóż ze stali nierdzewnej;  
części przystosowane do mycia  
w zmywarce; do wyboru dwa kolory

QUIGG®

Szklany czajnik 
elektryczny 
z podświetleniem LED o 4-stopniowej 
zmianie kolorów w zależności  
od temp. wody; żaroodporne szkło 
marki DURAN®; stacja bazowa 360°; 
bezprzewodowy - łatwe napełnianie  
i opróżnianie; automatyczne  
wyłączanie po zdjęciu z podstawy  
lub po zagotowaniu wody   

1000*

1599
-37%

HOME CREATION®

Nóż ceramiczny szefa kuchni  
/ do filetowania 
długość ok. 20,5 cm; w zestawie z nakładką ochronną na ostrze; nóż 
pozostaje ostry przez bardzo długi czas; do wyboru różne kolory ostrza

QUIGG®

Kuchenka elektryczna 
dwupalnikowa 
idealna w podróży lub niewielkich kuchniach; wysokiej jakości dwie żeliwne płyty 
grzewcze o średnicy 15 cm (moc 1000 W) i 18 cm (moc 1500 W); wysoka moc 
zapewnia szybkie rozgrzewanie płyt; indywidualna płynna regulacja  
temperatury obydwu płyt z 6 poziomami mocy grzania; do wyboru dwa  
kolory; wymiary (szer. x wys. x gł.): 49 x 9,5 x 29 cm

10000*
19900

-50%

QUIGG®

Wolnowar
Sous- vide
gotowanie w kąpieli 
wodnej metodą Sous-
vide, dzięki której 
witaminy, składniki 
i aromaty pozostają 
zachowane; do żywności 
pakowanej próżniowo; 
z wyświetlaczem LCD; 
panel obsługi  
z 6 przyciskami;  
z wyjmowaną misą  
do gotowania  
z powłoką zapobiegającą 
przywieraniu; pokrywa 
ze stali nierdzewnej 
z dużym okienkiem 
poglądowym; 
24-godzinny zegar  
z sygnałem końcowym; 
automatyczne 
wyłączanie

7000*

9900
-29%

Sztuka

Sztuka

Sztuka

Rolka  
24/50 szt.

Opak.  
16 części

SztukaSztuka

Sztuka

Sztuka 
/Zestaw 2 szt.

Sztuka

600*

999
-40%

Sztuka/Zestaw  
2 szt. 

PROMOCJE tylko na otwarcie!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.
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HOME CREATION®

Pled w stylu 
morskim 
100% bawełna; 
wykończony 
frędzlami; wymiary 
150 x 200 cm; 
do wyboru różne 
wzory

2900*

4900
-41%

Sztuka

  D07-0100 Hohenstein gitti

LIVING ART®

Ramka 
collage 
drewniana; na 7, 8 
lub 10 zdjęć 
w różnych 
formatach; 
do wyboru 
różne rodzaje

LIVING ART®

Świecznik z podstawką 
masywna podstawka z drewna paulowni;  
7 szkalnych świeczników/ wazonów w różnych 
wielkościach;
•  okrągły, wymiary  

(ø x wys.): 28 x 28 cm, 
•  prostokątny, wymiary  

(dł. x szer. x wys.): 45,5 x 14,5 x 2,8 cm

3000*

4400
-32%

Zestaw

HOME CREATION®

Regał trójkątny 
w stylu 
skandynawskim 
wykonany z płyty MDF; 3 półki; 
wymiary: (szer. x wys. x gł.):  
ok. 180 x 115,5 x 40 cm  
ok. 48,5 x 108,5 x 34 cm

HOME CREATION®

Regał wysoki 
w stylu 
skandynawskim 
wykonany z drewna  
bukowego i płyty MDF;  
6 półek; wymiary:  
(szer. x wys. x gł.):  
ok. 110 x 190 x 30 cm 13500*

27900
-52%

Sztuka

12500*
22900

-45%
Sztuka

HOME CREATION®

Regał Vintage 
powłoka zewnętrzna melaminowa, 
odporna na wodę i uderzenia;  
3 półki; wymiary  
(szer. x wys. x gł.):  
ok. 48,5 x 108,5 x 34 cm

10000*

19900
-50%

Sztuka

HOME CREATION®

Puf do siedzenia  
ze schowkiem 
materiał zewnętrzny: 
100% poliester lub 100% PVC, 
wewnętrzna część:  
100% polipropylen; 
wysoki komfort siedzenia; 
maksymalne obciążenie 
110 kg; waga pufy:  
ok. 5,4 kg;
wymiary:  
(szer. x gł. x wys.)  
ok. 78 x 38 x 38 cm; 
kolory: antracyt, szary 
lub czarny w wykonaniu z PVC

6000*

8900
-33%

Sztuka

LIGHT ZONE®

Lampa stojąca 
w stylu 
skandynawskim 
nowoczesny design; żarówka LED 5,5W; 
gwint E27; strumień światła ok. 600 lm;  
do wyboru dwa modele:
-   lampa w kolorze szarym  

z kremowo-białym kloszem; wymiary:  
wys. 155 cm; klosz: ø 55 cm, wys. 36 cm

-   lampa w kolorze beżowym; 
wymiary: wys. 160 cm;  
klosz: ø 20 cm, wys. 26 cm

9500*

19900
-52%

Sztuka

LIVING ART®

Kwiaty i liście 
sztuczne 
tropikalne 
do wyboru różne rodzaje  
i kolory 1000*

1599
-37%

Sztuka

2000*

3500
-43%

Sztuka

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

PROMOCJE tylko na otwarcie!
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HOME CREATION®

Zasłony  
z kółkami 
100% poliester; wymiary  
140 x 245 cm; każda zasłona  
z 8 kółkami do zawieszenia;  
do wyboru różne kolory

5000*

7900
-37%

Opak. 2 szt.

  A17-1168 HOHENSTEIN HITTI

HOME CREATION®

Komoda lakierowana 
korpus i fronty z płyty wiórowej o grubości  
15 mm; lakierowana na wysoki połysk; wymiary 
(szer. x wys. dł.) 138 x 84 x 42 cm; otwierane 
drzwiczki z funkcją Push-to-open; wzmocniona 
dolna półka; nóżki z możliwością regulacji;  
w zestawie materiały montażowe

32000*
41900

-24%
Zestaw

700*

1499
-53%

Sztuka/Zestaw

LIVING ART®

Świece 
dekoracyjne 
gwarancja bezproblemowego spalania; 
samoczynnie wygasają; wytłoczone  
i zanurzone w farbie; do wyboru różne 
kolory i wielkości

HOME CREATION®

Szafka 
drewniana 
na kółkach 
lite drewno sosnowe; do wyboru 
2 modele: model biały z 2 dużymi 
i 2 małymi szufladami; wymiary 
zmontowanej szafki, (szer. × wys. 
× gł.): ok. 32 × 66 × 38 cm; wymiary 
dużych szuflad 28 x 18,5 x 35 cm; 
wymiary małych szuflad 28 x 9 x 35 
cm lub model szary z 1 drzwiczkami, 
1 schowkiem i 1 małą szufladą; 
wymiary zmontowanej szafki, (szer. 
× wys. × gł.): ok.  32 x 66 x 41,8 cm; 
łatwy montaż; dołączona instrukcja 
montażu

PLAYLAND®

Stół do gier 
sportowych 
14 w 1 
Stół do gier sportowych 14 w 1

10000*

35000
-71%

Opak. 2 szt.

QUIGG®

Bezprzewodowy 
odkurzacz 
ręczny 
2 w 1: również jako mały ręczny 
odkurzacz (po demontażu rury);  
z technologią cyklonową i filtrem HEPA; 
obrotowa końcówka ułatwia dotarcie do 
trudno dostępnych miejsc; w zestawie 
końcówka szczelinowa ze szczotką

28000*
34900

-20%
12000*

16900
-29%

6500*

12900
-50%

Sztuka

EXPERTIZ®

Pudełka do 
przechowywania
do porządkowania i organizacji biura 
i domu; do wyboru różne rodzaje: 
pudełko maxi, pojemnik archiwizacyjny-
zestaw 2-częściowy, pudełko A4 zestaw 
2-częściowy, pudełko na płyty DVD/CD 
zestaw 2-częściowy800*

1399
-43%

Sztuka 
/Zestaw 2 szt.

Sztuka

Sztuka

PROMOCJE tylko na otwarcie!PROMOCJE tylko na otwarcie!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

QUIGG®

Odkurzacz 
bezworkowy 
energooszczędny, klasa A++; z nadającym się 
do mycia filtrem HEPA; regulacja siły ssania 
na uchwycie; łatwo zdejmowany pojemnik 
na kurz o poj. 1,5 l; w zestawie końcówka 
szczelinowa oraz szczotka do parkietu
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1500*

2400
-38%

2000*

3300
-39%

KRONTALER®

Zegarek 
sportowy 
do wyboru zegarek 
kwarcowy lub z 
wyświetlaczem LCD; klasa 
wodoszczelności: 5 barów; 
modele kwarcowe z kopertą 
ze stali nierdzewnej lub 
tworzywa sztucznego; 
modele z wyświetlaczem 
LCD z funkcją alarmu, 
stoperem i podświetleniem 
tarczy

2000*

2900
-31%

15000*
29900

-50%

2500*

3900
-36%

1100*

1799
-39%

Trampki  
dziecięce
 
tekstylny materiał wierzchni;  
z gumowym noskiem; z rzepami 
lub z elastyczną gumą;  
do wyboru dwa rodzaje 

Rozmiary: 27-33 
Nie wszystkie modele są dostępne  
w każdym rozmiarze   

UP2FASHION®

Kurtka 
przeciwdeszczowa 
damska 
100% poliester; z poliuretanową, 
wodoodporną powłoką zapewniającą 
ochronę przed deszczem; lakowane szwy;  
z kapturem; do wyboru różne kolory

Rozmiary: S-L 
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

4000*

5500
-27%

Sztuka

  17.0.04245 HOHENSTEIN HITTI

DISNEY/MARVEL/SANRIO

Plecak/torba 
dziecięca 
z bohaterami z ulubionych filmów;  
do wyboru różne rodzaje

Siedzisko 
samochodowe 
dla dzieci 
dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg 
(od ok. 4 do 12 lat); sprawdzone 
i dopuszczone do użytku zgodnie 
z europejskim standardem 
bezpieczeństwa ECE 44/04; 
zdejmowany pokrowiec nadaje się 
do prania ręcznego  
w temperaturze do 30°C;  
do wyboru różne kolory

POCOPIANO®

Bluza dziewczęca 
mieszanka bawełny i poliestru; z nadrukiem 
lub z cekinami; do wyboru dwa modele

Rozmiary: 116-164 
Nie wszystkie modele są dostępne  
w każdym rozmiarze

1200*

1999
-40%

Sztuka

QUIGG®

Suszarka do 
włosów z funkcją 
jonizacji 
3 ustawienie temperatury i 2 stopnie 
nawiewu; z funkcją intensywnego 
nadmuchu zimnego powietrza; 
zdejmowany filtr powietrza; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem; 
składany uchwyt ułatwia 
przechowywanie;  
z zaczepem  
do zawieszania;  
do wyboru różne kolory

3000*

4900
-39%

Sztuka

KRONTALER®

Budzik 
colour time 
do wyboru zegarek kwarcowy 
lub z wyświetlaczem LCD; 
klasa wodoszczelności:  
5 barów; modele kwarcowe 
 z kopertą ze stali nierdzewnej 
lub tworzywa sztucznego; 
modele z wyświetlaczem LCD  
z funkcją alarmu, stoperem  
i podświetleniem tarczy

  03.0.8890 HOHENSTEIN HITTI

LIGHTZONE®

Lustro z 
oświetleniem 
LED 
regulacja barwy światła 
czujnikiem podczerwieni; 
możliwość podłączenia za 
pomocą wtyczki sieciowej 
lub bezpośrednio do sieci 
elektrycznej; do wyboru  
dwa modele
• prostokątne 70 x 56 cm
• okrągłe ø 55 cm

Sztuka

Sztuka
Sztuka

SztukaPara

1500*

1999
-25%

Sztuka

Sztuka

PROMOCJE tylko na otwarcie!
UP2FASHION®

Szal damski 
100% poliester; z nadrukiem; 
wymiary: 160 x 68 cm lub 
180 x 68 cm; 
do wyboru różne rodzaje

Rozmiary: S-L 
Nie wszystkie modele  
są dostępne w każdym  
rozmiarze 

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.
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CARRERA

Golarka męska 
akumulatorowo-
sieciowa 
do golenia na mokro i sucho; potrójny system 
golenia z delikatną dla skóry folią STORK; 
dodatkowe ostrze do golenia dłuższych 
włosów z systemem 2-stopniowego 
wysuwania; funkcja szybkiego ładowania  
dla jednego golenia

9500*

16900
-44%

Sztuka

MEDISANA

Ciśnieniomierz 
nadgarstkowy 
pamięć 120 pomiarów dla  
2 użytkowników; obliczanie średniej 
ostatnich 3 zapamiętanych pomiarów; 
wskaźnik arytmii; klasyfikacja wyników 
pomiaru za pomocą 3-stopniowej skali 
barw zgodnie z wytycznymi WHO; szeroki 
rękaw (12,5-21,5 cm); duży, czytelny 
wyświetlacz; w zestawie baterie

3000*

4900
-39%

Sztuka

CARRERA

Wielofunkcyjna maszynka 
do strzyżenia 5 w 1 
5 wymiennych nasadek: 4 nasadki grzebieniowe do strzyżenia 
włosów ( 3,6,9 i 12 mm), 1 nasadka z regulacją długości do 
strzyżenia brody; zasilanie akumulatorowo-sieciowe; wyświetlacz 
LED z przypomnieniem o konieczności ładowania; czas ładowania 
ok. 1,5 h; czas pracy ok. 60 min.; z akcesoriami w zestawie

5000*

6900
-28%

Zestaw

30000*
39900

-25%
Sztuka

  

Chodzik 
czterokołowy 
lekka aluminiowa rama; 
pomocny osobom  
z ograniczoną sprawnością 
ruchową; kompaktowy  
i łatwy do transportowania; 
prosty mechanizm składania; 
anatomicznie ukształtowane 
uchwyty z regulacją wysokości, 
z nakładką na kłąb kciuka  
i odblaskami; wyposażony  
w: dzwonek, hamulec postojowy, 
zdejmowaną tacę, uchwyt na 
laskę oraz zdejmowana torbę 
z uchwytem i możliwością 
mocowania do chodzika  
o wymiarach 39 x 27 x 14 cm; 
kółka o średnicy ok. 19,8 cm; 
maks. ciężar użytkownika:  
do 135 kg; wymiary  
po rozłożeniu (dł. x szer. 
 x wys.) ok. 73 x 63 
x 79–94,5 cm

ROYAL LIFE®

Walizka na 
kółkach mała, 
Metalic 
z poliwęglanu; pojemność ok. 20 l;  
zamek cyfrowy TSA; rączka teleskopowa 
z trójpunktową regulacją wysokości;  
4 kółka w układzie spinner 360º;  
wymiary 56 x 36 x 20 cm

10000*
18900

-47%
Sztuka

ROYAL LIFE®

Walizka na 
kółkach, 
Metalic 
z poliwęglanu; pojemność ok. 90 l;  
zamek cyfrowy TSA; rączka 
teleskopowa z trójpunktową 
regulacją wysokości; 4 kółka  
w układzie spinner 360º;  
wymiary 78 x 49 x 27 cm

15000*
29900

-50%
Sztuka

PROMOCJE tylko na otwarcie!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.
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Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

Produkt 
chłodzony

WIESGART®

Napój 
jabłkowy

Bułka 
wieloziarnista

Draże
kokosowo-
rumowe

SCHOLETTA®

Czekoladki
z nadzieniem
miętowym   

TRADER JOE‘S®

Śliwki
suszone

Napój kawowy  
chłodzony

Czekolada
orzechowa

PURE FRUIT®

Sok 
z pomarańczy,  
bezpośrednio  
wyciskany

Butelka 1 l

Sztuka 60 g
(100 g = 0,65 zł)

Opak. 300 g
(1 kg = 23,33 zł)

Opak. 300 g
(1 kg = 25,00 zł)

Opak. 100 g Opak. 250 ml
(100 ml = 0,72 zł)

Kajzerka
wieloziarnista

Paluszki
orzeźwiające

Opak. 150 g
(100 g = 2,33 zł)

Butelka 500 ml
(1 l = 1,40 zl)

Sztuka 90 g
(100 g = 0,61 zł)

Opak. 500 g
(1 kg = 20,00 zł)

400*
495

-19%

070*
119

-41%

039 055*
079

-30%

1000*
1199

-17%

350*
499

-30%

700*
999

-30%

750*
999

-25%

300*
399

-25%

180*
249

-28%

PROFORMANCE®

Napój
ISO light

TRADER JOE‘S® 

Borówka
leśna

SONTNER®

Kefir
śmietankowy z owocami

Duński Ser
w plastrach

Ser 
twarogowy

LE COQ DE FRANCE®

Oryginalny 
francuski ser
camembert

TREMONDI®

Salami
międzynarodowe

MARKUS®

Kawa  
mielona  
Gold

KARLSQUELL® 

Napój
słodowy

Butelka PET 0,5 l
(1 l = 2,00 zł)

Butelka 0,5 l
(1 l = 1,80 zł)

Opak. 250 g
(100 g = 2,40 zł)

Słoik 400 g
(1 kg = 11,25 zł)

Opak. 200 g
(100 g = 2,75 zł)

Opak. 100 g

Opak. 250 g
(100 g = 2,00 zł)

Sztuka 250 g
(100 g = 0,56 zł)

Opak. 200 g
(100 g = 1,50 zł)

090*
119

-24%

600*
749

-20%

400*
499

-20%

550*
699

-21%

140*
179

-22%

300*
399

-25%

500*
649

-23%

450*
599

-25%

100*
139

-28%

Specjalnie na otwarcie!

* Promocja cenowa obowiązuje w dniach 22.11.2018 r. - 2.12.2018 r.

na degustacje
Zapraszamy Promocje 

cenowe
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W każdym sklepie 
sieci ALDI w Polsce 
posiadacze kart VISA, 
MASTERCARD   
i MAESTRO mogą 
płacić za zakupy 
kartą płatniczą.

Dzięki usłudze BLIK 
możesz zapomnieć 
o gotówce oraz kartach 
płatniczych. Wystarczy 
smartfon, dostęp do 
internetu oraz aplikacja 
mobilna, żeby zapłacić  
za zakupy. 

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku, dotyczy wszystkich stron.

Markowe produkty w ALDI

Dostępna na iPhone‘a   
i iPada oraz smartfony  
i tablety z systemem   
operacyjnym Android.

Zaprenumeruj  
newsletter ALDI. 
Poinformujemy  
Cię regularnie  
o naszych  
cotygodniowych 
ofertach.

Płatność 
KARTĄ!

Kupuj szybciej 
i płać 

BLIKIEM

Dzięki aplikacji 
ALDI 

nic nie umknie 
Twojej uwadze!

Newsletter 
ALDI

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek–sobota

niedziela

9.00–18.00

7.00–21.00

ul. Wojciecha Korfantego 23,

43-400 Cieszyn

22 
listopada

OTWIERAMY
SEZON
na świeżą 
energię!


