
ACTIVE TOUCH
Ponton rodzinny
Zestaw
• dla 3 osób
• z 3 komorami powietrznymi
• w zestawie 2 aluminiowe wiosła;  

torba ochronna 
i do przechowywania

• zestaw naprawczy, paski 
do pomiaru ciśnienia w komplecie

• wymiary: 286 × 152 cm

199,00*

ACTIVE TOUCH
Pełna maska 
do snorkelingu
Sztuka

79,00*

LAFÉ
Parownica 
do ubrań
Sztuka

99,00*

HIT

22,00*

QUEENTEX
Piżama 
damska 
z bawełną 
BIO
Komplet

Wysoka jakość w dobrej cenie *Oferta ważna do wyczerpania zapasów.www.aldi.pl

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 01.06Hity OD SOBOTY



ACTIVE TOUCH
Ponton rodzinny
Zestaw
• dla 3 osób
• z 3 komorami powietrznymi
• w zestawie 2 aluminiowe wiosła; 

torba ochronna i do przechowywania
• zestaw naprawczy, paski do pomiaru 

ciśnienia w komplecie
• wymiary: 286 × 152 cm

199,00*

INTEX
Materac do pływania z siatką
Sztuka
• nadmuchiwana obręcz i zagłówek
• zintegrowany zagłówek
• w zestawie łatka naprawcza
• wymiary: ok. 178 × 94 cm; 
do wyboru różne kolory

49,00*

14,99*
ACTIVE TOUCH
Okulary do pływania 
Sztuka
• z ochroną przed promieniowaniem UV
• z systemem Anti-Fog
• z silikonową regulowaną taśmą
• do wyboru: dla dorosłych lub dla dzieci

ACTIVE TOUCH
Pełna maska do snorkelingu
Sztuka
• umożliwia naturalne oddychanie przez nos i usta
• panoramiczna szybka – 180°
• z systemem dry-top ograniczającym dostawanie się wody
• regulacja rozmiaru, elastyczna taśma przy masce
• zintegrowany uchwyt do mocowania kamery
Rozmiary: XS, S/M, L/XL

79,00*

NADPŁYWA
zabawa!

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 
100 KG

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

1.06
Hity OD SOBOTY



RÓŻNE KOLORY:

GARDEN FEELINGS
Leżak plażowy na kółkach
Sztuka
z indywidualnie regulowanym daszkiem przeciwsłonecznym; możliwość 
złożenia i użycia jako praktyczny wózek do transportu; z 5-stopniową 
regulacją oparcia; wymiary: powierzchnia do leżenia: 112 × 52 cm, daszek 
przeciwsłoneczny: 51 × 51 cm; aluminiowa, lekka rama

95,00*

TE

MPERATURA

PRANIA - KOLOROW
E60°C

  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  A17-1279 HOHENSTEIN HTTI  

39,00*

HOME CREATION
Ręcznik plażowy 
welurowy
Sztuka
100% bawełna; 
wymiary: 93 × 17 cm; 
do wyboru różne rodzaje

19,99*

Krem/Mleczko 
do opalania, SPF 50
Butelka 150/200 ml (100 ml = 13,33/10,00)
wysoka ochrona wrażliwej skóry; bez substancji 
konserwujących; nie zawiera alkoholu

GARDEN FEELINGS
Parasol 
plażowy
Sztuka
• bardzo wysoka ochrona 

UV – faktor 50+ wg AS/NZS 
4399:1996

• z pokrowcem w zestawie
• średnica: 160 cm; wysokość 

regulowana: 160–200 cm
• do wyboru różne kolory

35,00*

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

3www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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RAMIĄCZKA 
ODPORNE 
NA PRZECIĘCIA

MAKSYMALNA 
WAGA: 50 KG

HOME CREATION
Waga bagażowa
Sztuka
do bagażu o wadze max. 50 kg; z wyświetlaczem LCD; 
wskaźnik przeciążenia; automatyczne zerowanie i wyłączanie; 
w zestawie baterie; do wyboru różne rodzaje

24,00*

Plecak/saszetka 
lub listonoszka 
antykradzieżowa
Sztuka
do przechowywania paszportów, 
pieniędzy, dokumentów; materiał 
z powlekanych włókien z tworzywa 
sztucznego, z wkładką odporną 
na przecięcia; dodatkowe 
zabezpieczenie zamków; ramiączka 
odporne na przecięcia; wymiary:
• plecak: 17 × 30 × 8 cm
• saszetka: 25 × 16 × 6 cm
• listonoszka: 18 × 24 × 8 cm

59,00*

ROYAL LIFE
Zestaw toreb 
termoizolacyjnych
Zestaw
przestronne; składane i poręczne 
w transporcie; w dwóch rozmiarach 
w zestawie; do wyboru różne rodzaje

25,00*

ROYAL LIFE
Zestaw zabezpieczeń 
do walizki
Zestaw
do wyboru: zestaw kłódek lub pasów 
zabezpieczających na walizki

12,99*

RÓŻNE KOLORY:

SKŁADANE 
I PORĘCZNE

OCHŁODA
za� ze 
pod ręką!

BEZPIECZNIE w podróży!

KIESZEŃ 
RFID

DODATKOWE 
ZABEZPIECZENIE 
ZAMKÓW

RÓŻNE KOLORY:

2pak

HOME CREATION
Wkłady chłodzące 
do lodówek 
turystycznych
Zestaw 
utrzymują temperaturę 
w lodówkach, torbach i pojemnikach 
turystycznych; dopuszczone 
do kontaktu z żywnością; 
do wyboru różne rodzaje: 
• 6 szt. × 200 g 
• 4 szt. × 400 g 
• 3 szt. × 200 g 
• 2 szt. × 400 g

9,99*

www. .pl4 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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CZYSTA SZYBA – czysta korzyść!

CAR XTRAS
Osłona/roleta samochodowa 
na okno, 2 szt.
Sztuka/Zestaw 2 szt.
• łatwe mocowanie dzięki przyssawkom lub haczykom
• pasują do szyb samochodów osobowych o min. szerokości 45 cm
• z mechanizmem szybkiego zwijania

19,99*

CAR XTRAS 
Organizer na oparcie 
fotela samochodowego
Sztuka
• z dodatkowymi paskami do mocowania przedmiotów
• szybki montaż przez zamocowanie na zagłówkach 

i bocznych paskach mocujących
• do wyboru różne rodzaje

17,99*

CAR XTRAS
Zapachowy 
letni płyn 
do spryskiwaczy
Opak. 5 l (1 l = 0,80)
świeży zapach letni; zawarta 
w płynie NANO technologia 
tworzy powłokę odbijającą 
zanieczyszczenia; przeciwko 
owadom i zabrudzeniom

3,99*

CAR XTRAS
Koncentrat płynu 
do spryskiwaczy
Opak. 1 l
nie pozostawia smug; przeciwko 
brudowi, kurzowi i resztkom owadów; 
nie niszczy lakieru, powierzchni 
gumowych itp.; do rozcieńczania 
z wodą w proporcji 1:20 lub innej 
indywidualnie dobranej; do wyboru 
dwa zapachy: świeży cytrynowy
lub świeży leśny

6,99*

MIEJSCE 
NA TABLET

RÓŻNE RODZAJE:

5www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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OKAZYJNA

PIĄTKO
SOBOTA

QUIGG
Toster 
dwukomorowy
Sztuka
7 poziomów opiekania; 
automatyczne centrowanie 
pieczywa; z dodatkową 
nasadką do opiekania bułek; 
wysuwana tacka na okruchy; 
dodatkowe funkcje: 
rozmrażanie, podgrzewanie 
i zatrzymanie opiekania; 
wymiary: 29 × 16,5 × 17,5 cm; 
do wyboru dwa rodzaje

69,00*

LAFÉ
Parownica do ubrań
Sztuka
składana rączka; 2 nakładki: do delikatnych i do grubszych tkanin; 
zbiornik na wodę o pojemności 150 ml; lampka kontrolna trybu pracy

99,00*

SKŁADANA 
RĄCZKA

2 NAKŁADKI:
DO DELIKATNYCH 
I DO GRUBSZYCH
TKANIN

ZBIORNIK 
NA WODĘ 150 ML

NIEWIELKI 
ROZMIAR

1300 W

TE

MPERATURA

PRANIA - KOLOROW
E60°C

  A02-0301 HOHENSTEIN HTTI  A02-0301 HOHENSTEIN HTTI  

HOME CREATION
Zestaw 
ścierek, 8 szt.
Zestaw
100% bawełna; w zestawie: 
4 ścierki do naczyń 50 × 70 cm
4 ścierki kuchenne 50 × 50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

39,00*

MO

ŻNA SUSZYĆ

W

SU S Z A RCE

DODATKOWA 
NASADKA 
DO OPIEKANIA 
BUŁEK

7
POZIOMÓW 
OPIEKANIA

AUTOMATYCZNE 
CENTROWANIE 
PIECZYWA

RÓŻNE KOLORY:

6www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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HIT

22,00*

1.

1.

O

RGANIC 100

content stan

da
rd

Made with Organically
Grown Cotton

CU 812624

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  
Made with 50% Organically 
Grown Cotton Certifi ed by 
Ecocert Greenlife 151742

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

ROYAL CLASS
Piżama męska na lato, z bawełną BIO
Komplet
bluzka granatowa: 100% bawełna (BIO); bluzka szara: 95% bawełna (BIO), 
5% wiskoza; spodenki: 100% bawełna
Rozmiary: M–XXL

37,00*

Bawe
lna

Bawe
lna

QUEENTEX
Piżama damska 
z bawełną BIO
Komplet
50% bawełna (BIO), 50% modal (Tencel™); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L

00,00*

www. .pl7 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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39,00*

34,00*

1.

2.

2.

MODA DAMSKA

  08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  08.0.60770 HOHENSTEIN HTTI  

  20180K0641 AITEX  20180K0641 AITEX  

UP2FASHION
Tunika z wiskozy
Sztuka
100% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL

UP2FASHION 
Jeansy damskie 
capri
Para
99% bawełna, 1% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 36–44

  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

17,99*
UP2FASHION 
Legginsy damskie z bawełną BIO
Para
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®) lub 90% bawełna BIO, 
5% wiskoza, 5% elastan (Lycra®); do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

Bawe
lna

1.

LETNIA
swoboda!

8www. .pl
*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.
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Aluminiowy 
elektryczny 
rower 
trekkingowy 
28”
Sztuka
komputer sterujący 
z wyświetlaczem LCD; 
czas ładowania: około 6 h; 
wysokość ramy: rower 
męski 52 cm, rower damski 
50 cm; rower wstępnie 
zmontowany

KOŁA 28’’

DOPUSZCZALNA 
MASA CAŁKOWITA:

DO 150 KG

HAMULCE 
TARCZOWE 

HYDRAULICZNE

ŚWIATŁA LED 
ZASILANE 

Z AKUMULATORÓW

KOMPUTER 
Z WYŚWIETLACZEM

LCD
GWARANCJA 

PRODUCENTA: 
2 LATA NA BATERIĘ, 

3 LATA NA MAŁE CZĘŚCI 
(Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI 
ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ), 

10 LAT NA RAMĘ

BATERIA 
LITOWOJONOWA 

36 V
Z OGNIWAMI 
PANASONIC 

O POJEMNOŚCI 
461 WH

Z MOCNYM 250
WATOWYM SILNIKIEM 

ELEKTRYCZNYM 
W TYLNYM KOLE,
ZAPEWNIAJĄCYM 

WSPOMAGANIE 
PEDAŁOWANIA DO 

PRĘDKOŚCI 25 KM/H

PRZERZUTKA

SHIMANO 
ALTUS

MAKSYMALNY 
ZASIĘG: 

DO 120 KM

Rower dostępny w wariancie damskim i męskim 

4 399,00*

www. .pl
Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej 
sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 22/2019
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NOWE GODZINY OTWARCIA 

www. .pl
Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. W takiej 
sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.9 22/2019

Od poniedziałku do piątku � zystkie sklepy ALDI 
o� arte są od 7:00. Zapraszamy!




