
GARDEN FEELINGS 
Aluminiowy leżak na kółkach
Sztuka
z dwustronnej plecionki z tworzywa sztucznego;  
7 stopni regulacji oparcia i podłokietników; podłokietniki 
z drewna eukaliptusowego; z możliwością złożenia; 
wymiary: leżak ok. 192 × 56 cm, wysokość: ok. 41 cm, 
szerokość łącza: ok. 74 cm

359,00*

GARDEN FEELINGS
Nakładka na leżak
Sztuka
materiał wierzchni, wypełnienie: 100% poliester; 
wypełnienie rdzeń: poliuretan; stebnowana 
w obrębie pleców i siedzenia; z regulowanym 
pasem podtrzymującym w obrębie pleców; 
z kolorystycznie dopasowanymi taśmami; wymiary: 
ok. 200 × 57 × 5,5 cm; do wyboru różne rodzaje

79,00*

GARDEN FEELINGS
Krzesło 
ogrodowe 
plecione
Sztuka
z siedziskiem z dwustronnej 
plecionki z tworzywa 
sztucznego;  
możliwość składania  
jednego na drugim; 
podłokietniki  
z drzewa  
eukaliptusowego;  
wymiary:  
ok. 56 × 61 × 89 cm

149,00*

DO KOMPLETU

SKŁADANY
  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI

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

GAZETKA OBOWIĄZUJE OD 29.05Hity OD ŚRODY
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SKŁADANY

GARDEN FEELINGS 
Aluminiowy leżak na kółkach
Sztuka
z dwustronnej plecionki z tworzywa sztucznego; 
7 stopni regulacji oparcia i podłokietników; podłokietniki 
z drewna eukaliptusowego; z możliwością złożenia; 
wymiary: leżak ok. 192 × 56 cm, wysokość: ok. 41 cm, 
szerokość łącza: ok. 74 cm

359,00*

GARDEN FEELINGS
Nakładka na leżak
Sztuka
materiał wierzchni, wypełnienie: 
100% poliester; wypełnienie rdzeń: 
poliuretan; stebnowana w obrębie pleców 
i siedzenia; z regulowanym pasem 
podtrzymującym w obrębie pleców; 
z kolorystycznie dopasowanymi taśmami; 
wymiary: ok. 200 × 57 × 5,5 cm; do wyboru 
różne rodzaje

79,00*

  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

GARDEN FEELINGS
Krzesło 
ogrodowe 
plecione
Sztuka
z siedziskiem z dwustronnej 
plecionki z tworzywa 
sztucznego; 
możliwość składania 
jednego na drugim; 
podłokietniki z drzewa 
eukaliptusowego; 
wymiary: 
ok. 56 × 61 × 89 cm

149,00*

GARDEN FEELINGS
Nakładka 
na krzesło 
ogrodowe
Sztuka 
materiał wierzchni, wypełnienie: 
100% poliester; wypełnienie 
rdzeń: poliuretan; stebnowana 
w obrębie pleców i siedzenia; 
z regulowanym pasem 
podtrzymującym w obrębie 
pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi taśmami; 
wymiary: ok. 93 × 46,5 × 5,5 cm; 
do wyboru różne rodzaje

35,00*

  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

GARDEN FEELINGS 
Stołek 
ogrodowy 
składany
Sztuka
z siedziskiem 
z dwustronnej plecionki 
z tworzywa 
sztucznego; 
wymiary: 
ok. 43 × 41 × 43 cm

79,00*

DO KOMPLETU

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.

29.05
Hity OD ŚRODY



SKŁADANY

GARDEN FEELINGS
Nakładka na fotel ogrodowy
Sztuka
materiał wierzchni, wypełnienie: 100% poliester; wypełnienie 
rdzeń: poliuretan; stebnowana w obrębie pleców i siedzenia; 
z regulowanym pasem podtrzymującym 
w obrębie pleców; z kolorystycznie 
dopasowanymi taśmami; 
wymiary: ok. 119 × 48,5 × 5,5 cm; 
do wyboru różne rodzaje

39,00*

HOME CREATION
Obrus 
ceratowy
Sztuka
100% polipropylen 
z powłoką EVA; do wyboru: 
prostokątny 130 × 160 cm lub 
okrągły o średnicy 160 cm

29,00*

HOME CREATION
Klamry 
do obrusów, 
4 szt.
Opak. 4 szt.
ze stali nierdzewnej; 
do wyboru różne rodzaje: 
magnesy, klipsy, zaczepy

9,99*

35,00*

HOME CREATION
Składane 
przykrywki 
na żywność, 
2 szt.
Zestaw
chronią żywność 
przed m.in. owadami; 
rozkładana; posiadają 
uchwyt i pętelkę 
do zamykania; 
średnica: 34 i 37 cm

14,99*

Metalowy koszyk 
składany
Sztuka
wytrzymały na uderzenia, chroniący zawartość, 
składany do kompaktowych rozmiarów; 3 uchwyty 
do wygodnego przenoszenia; wszechstronne 
zastosowanie: do auta, do domu, na zakupy, 
w podróży itd; wymiary: ok. 44 × 31 × 22 cm; 
do wyboru różne kolory

Wiaderko 
z kolorowym 
nadrukiem
Sztuka
pojemność: 10 l; z miarką 
pojemności wewnątrz 
wiaderka; do wyboru 
różne rodzaje

9,99*

HOME CREATION 
Pokrowiec frotté na leżak
Sztuka
100% bawełna; z zakładką kapturową; 
wymiary: ok. 78 × 200 cm, zakładka 20 cm

35,00*
  A02-0301HOHENSTEIN HTTI  A02-0301HOHENSTEIN HTTI  

TE

MPERATURA

PRANIA - KOLOROW
E60°C

  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  A08-0389 HOHENSTEIN HTTI  

  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  D03-0583 HOHENSTEIN HTTI  

24,00*

Pojemniki 
na żywność, 
3 szt.
Zestaw
z pokrywkami na zatrzask; 
do wyboru różne rodzaje:
• prostokątne 2 × 0,9 l i 1 × 1,2 l 
• kwadratowe 2 × 0,7 l + 1 × 1,2 l 
• okrągłe 1 × 1,6 l, 1 × 0,55 l, 1 × 0,25 l

RÓŻNE KOLORY:

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.

29.05
Hity OD ŚRODY



39,00*

  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

  2013OK0565 AITEX  2013OK0565 AITEX  

Sammel-ID:
CID-18-FS1 AN1 

Substancje szkodliwe

Forma i dopasowanie

Jakość wykonania

Zakres badania:

www.bvqc.eu

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

www.cottonmadeinafrica.org

49,00*

WALKX
Buty damskie light
Para
wytrzymały tekstylny materiał wierzchni; 
wewnętrzna wyściółka z tekstylnego 
materiału; miękka wkładka; podeszwa 
z lekkiego, wytrzymałego TPR;
do wyboru dwa kolory
Rozmiary: 37–41
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym 
rozmiarze

5,99*

WALKX
Stopki niewidoczne 
damskie/męskie, 
2 pary
Opak. 2 pary 
68% bawełna, 30% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®); idealne do sportowego obuwia; 
wzmocniony obszar śródstopia; z silikonową 
wkładką zapobiegającą ześlizgiwaniu się 
z pięty; do wyboru różne kolory
Rozmiary: 35/38–43/46

14,99*

WALKX
Damskie klapki kąpielowe
Para
materiał wierzchni z tkaniny lub tworzywa sztucznego; 
miękki materiał wewnętrzny; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

19,99*

STRAIGHT UP
T-shirt męski w paski
Sztuka
100% bawełna; niektóre modele z kieszonką na piersi; 
do wyboru różne modele
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

STRAIGHT UP
Spodnie męskie 
bermudy cargo
Para
100% bawełna; modny styl; z bocznymi 
kieszeniami na nogawkach; do wyboru różne 
kolory
Rozmiary: 48–52
Nie wszystkie modele są dostępne w każdym rozmiarze

1.

1.

2.

2.

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.

29.05
Hity OD ŚRODY



WODOSZCZELNY 
WKŁAD

49,00*

3+

3,99*

 GARDEN FEELINGS 
Rośliny warzywne
Sztuka
średnica doniczki: 13 cm; wiek sadzonek w zależności 
od rodzaju: 3–6 miesięcy; do wyboru różne rodzaje

Dostępne na ekspozytorze

39,00*

Okulary 
przeciwsłoneczne
Para
maksymalna ochrona filtrów UV400, 
w tym UVA, UVB i UVC; kategoria 3 
przepuszcza od 8% do 18% światła; 
modele klasyczne, eleganckie 
i sportowe; do wyboru różne rodzaje

HIT

8,99*

4 REGULOWANE 
NÓŻKI Z TWORZYWA 

SZTUCZNEGO

REGULOWANE 
WYŚCIEŁANE PASKI100% POLIESTER

39,00*

GARDEN FEELINGS
Donica 
kwadratowa
Sztuka
dwustronna plecionka z tworzywa 
sztucznego imitująca rattan; odporna 
na działanie czynników atmosferycznych; 
do użytku wewnątrz i na zewnątrz; 
wodoszczelny, wyjmowany wkład; 
z 4 regulowanymi nóżkami z tworzywa 
sztucznego; wymiary: ok. 28 × 28 × 28 cm

Przenośny zestaw drewnianych zabawek
Zestaw
z uchwytem do przenoszenia; idealny do zabaw w odgrywanie ról; do wyboru tematyczne zestawy: 
gospodarstwo, kawiarnia, remiza strażacka lub szpital

ROYAL LIFE
Plecak uniwersalny
Sztuka
100% poliester; z przestronną kieszenią główną, z regulowanymi wyściełanymi paskami, 
na tyle zintegrowana kieszeń na cenne przedmioty; do wyboru 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.

29.05
Hity OD ŚRODY

30.05
Hity OD CZWARTKU

Piękny
OGRÓD



          

Dostępne na ekspozytorze

BAMBINO
Żel do mycia
Opak. 400 ml (1 l = 22,48)
przeznaczony do częstego 
mycia ciała i włosów dla 
dzieci

8,99*

CHLAPU CHLAP
Kredki 
do twarzy/kąpieli
Tubka 88 ml (100 ml = 8,51)
do wyboru: tęczowe kredki, które 
zapewniają doskonałą zabawę 
w wodzie; idealne do rysowania 
po gładkich, zmywalnych 
powierzchniach: wannie, płytkach czy 
lustrze lub miękkie, łatwo zmywalne 
kredki do malowania twarzy

7,49*

CHLAPU CHLAP
Tęczowy 
puder 
do kąpieli
Opak. 370 g (1 kg = 27,00)
kolorowy i pachnący, 
musuje i zmienia wodę 
w pianę; do wyboru: 
o zapachu arbuza lub 
gumy balonowej

9,99*

BAMBINO
Pianka 
dla niemowląt
Opak. 250 ml 
(100 ml = 4,00)
do mycia ciała i włosów; 
przeznaczona dla niemowląt 
i dzieci

9,99*

BAMBINO
Lekki krem 
do buzi 
Opak. 250 ml 
(100 ml = 3,20)
do codziennej pielęgnacji 
twarzy, ciała i rąk; dla dzieci 
powyżej 3. roku życia

7,99*

CHLAPU CHLAP
Płyn do kąpieli 
z różdżką
Opak. 130 ml (100 ml = 6,92)
kąpielowe bańki mydlane z płynem 
do mycia i zabawy o słodkim zapachu 
borówek, poziomek lub winogron

8,99*

15,99*

BAMBINO
Pianka 
do mycia
Opak. 500 ml (1 l = 31,98)
do wyboru: dla dziewczynek 
lub chłopców; do codziennego 
mycia twarzy, rąk i ciała; dla 
dzieci powyżej 3. roku życia

BAMBINO
Oliwka
Opak. 300 ml (1 l = 34,97)
nawilża i natłuszcza ciało; 
dla niemowląt

10,49*

CHLAPU CHLAP
Pastylki/
Kule do kąpieli
Sztuka 40 g (100 g = 4,98)
zapewniają musującą, 
pachnącą kąpiel

1,99*

19,99*

SENSODYNE
Pasta 
do zębów
Opak. 2 × 75 ml 
(100 ml = 10,00)
do wyboru: ochronna, 
wybielająca, odświeżająca

EURODONT 
Szczoteczka 
do zębów 
podróżna, 2 szt.
Opak. 2 szt. (1 szt. = 4,00)
dla dzieci i dorosłych; składana, w etui wygodnym 
do przechowywania podczas podróży; do wyboru dwa rodzaje

7,99*

8,99*

FIKU MIKU
Żel/Kisiel 
do kąpieli 
dla dzieci
Opak. 50/100 g (100 g = 17,98/8,99)
o wyjątkowym zapachu; zamienia wodę w żelową 
konsystencję; do wyboru różne rodzaje

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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