poczuj jakość,
pokochaj cenę

40zł

Zasłona

welwetowa,
wymiary: 135 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

30zł

Lampa stołowa

z welwetowym kloszem
i metalową podstawą,
wymiary: 17 x 17 x 39 cm

HIT!

www.tuv.com
ID 1111230416:

NOWA

KOLEKCJA
Oferta ważna od 22.09.2022 do 5.10.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta 22.09.2022 do 5.10.2022

30zł

40zł

Poduszka

Zasłona

w welwetowej poszewce,
wymiary: 35 x 50 cm

welwetowa,
wymiary: 135 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

30zł

Lampa stołowa

z welwetowym kloszem
i metalową podstawą,
wymiary: 17 x 17 x 39 cm

www.tuv.com
ID 1111230416:

Świeca zapachowa

w szklanym pojemniku,
z metalową przykrywką,
do wyboru różne zapachy
i kolory, ø 13,5 cm, wys. 8 cm

od

12zł

20zł

Koc

dostępny
również:

puszysty, z mikroﬁbry,
wymiary: 130 x 170 cm

40zł

Pudełko składane
z nadrukiem,
do wyboru wymiary:
32 x 32 x 32 cm – 12 zł,
z okienkiem, zamykane,
30 x 30 x 30 cm – 20 zł

SHHO 094418 TESTEX

dostępne
również:
dostępne
również:

Osłonka

metalowa,
na metalowych nogach,
wymiary: 15 x 15 x 50 cm

40zł

Pudełko od

do wyboru wymiary: 24 x 14 x 10 cm – 8 zł,
z uchwytami: 27 x 17 x 12 cm – 10 zł,
34 x 20 x 14 cm – 15 zł,
z pokrywą i uchwytami: 38 x 24 x 17 cm – 20 zł,
42 x 28 x 19 cm – 25 zł

8zł

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem
Wazon

Dekoracja jesienna

szklany, z ozdobną
drewnianą nakładką,
ø 14,5 cm, wys. 23 cm

50zł

HIT!

wymiary: 48,5 x 41,5 x 7 cm

Dekoracja
sowa

ceramiczna,
wymiary:
13 x 9,8 x 15,3 cm

20zł

20zł
Dekoracja
dynia

ceramiczna,
z miękkim pokryciem,
wymiary: ø 9,5 cm,
wys. 9 cm

12zł

120zł
Puf

miękki,
z geometrycznym wzorem,
wymiary: 38 x 38 x 38 cm

Kosz

bambusowy, z wyściółką z materiału, do wyboru
wymiary: 21 x 14 x 12 cm – 10 zł,
30 x 18 x 18 cm – 20 zł,
33 x 22 x 20 cm – 25 zł,
36 x 26 x 22 cm – 30 zł,
39 x 29 x 24 cm – 40 zł

od

10zł

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

pepcopl

@pepcopl

Zestaw 2 kubków
porcelanowe,
ze złotymi elementami,
poj. 360 ml

20zł

Dzbanek z podgrzewaczem

od

15zł

ze szkła borokrzemowego,
odporny na wysokie
i niskie temperatury,
nadaje się
do podgrzewania
w mikrofalówce i mycia
w zmywarce,
poj. 1,5 l

50zł

Zastawa śniadaniowa
kamionkowa, do wyboru:
talerz deserowy, ø 21 cm – 15 zł,
talerz głęboki, ø 15,4 cm – 20 zł,
talerz płytki, ø 26,5 cm – 25 zł

12

zł

Kubek

kamionkowy, poj. 380 ml

Butelka
termiczna

ze stali nierdzewnej,
poj. 530 ml

35zł

Stojak
na ręcznik
papierowy

metalowy,
wys. 28,5 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

8zł

Komplet 4 noży
w bloku

nierdzewne,
blok z nadrukiem drewna,
w zestawie noże:
szefa kuchni, dł. 20 cm,
uniwersalny, dł. 20 cm,
do chleba, dł. 19,5 cm,
do warzyw i owoców, dł. 9 cm

40zł

HIT!

Młynek do pieprzu
drewniany,
z ceramicznymi ostrzami,
wys. 30 cm

40zł

Koszyk
na owoce

metalowy, ø 23 cm

15zł

50zł

Chlebak

Suszarka do naczyń

metalowa, z drewnianymi uchwytami,
wymiary: 46 x 26 x 18 cm

metalowy,
z bambusową pokrywą
i otwieranym przodem,
wymiary: 35,5 x 21,5 x 20 cm

80zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta 22.09.2022 do 5.10.2022

Organizer
na szczoteczki
ceramiczny

15zł

Dozownik
do mydła
ceramiczny

12zł
od

20zł

Ręcznik
100% bawełny

do wyboru
wymiary:
50 x 100 cm – 20 zł,
70 x 140 cm – 40 zł

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

30zł 40zł

Dywanik łazienkowy

SH025 176864 TESTEX

z miękkim, delikatnym włosiem,
wymiary: 50 x 80 cm

Kosz łazienkowy
metalowy, ze stopką,
poj. 10 l

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

Mop płaski
trójkątny

Akcesoria
kuchenne

z teleskopowym
metalowym
kijem – 25 zł,
wymienny
wkład – 12 zł

do wyboru: szczotka
do mycia naczyń,
elastyczna, okrągła – 6 zł,
z antypoślizgowymi
silikonowymi uchwytami:
szczotka do mycia
naczyń – 6 zł,
szczotka do mycia
butelek – 6 zł

6zł

HIT!

od

12zł
15zł

Akcesoria
do sprzątania

zmiotka z szufelką – 15 zł,
miotełka do kurzu,
z mikroﬁbry – 15 zł

Kosz na śmieci BranQ
do segregacji, z uchwytem,
do wyboru: na papier,
szkła lub plastik,
poj. 10 l

15zł

Suszarka na pranie Casa Si

metalowa, rozkładana,
wymiary po rozłożeniu:
128 x 63,5 x 128 cm,
wymiary po złożeniu:
63,5 x 159 x 2,5 cm

80zł

od

15zł

Pojemnik Shell

z fakturą w prążki,
z pokrywką, do wyboru:
poj. 6 l – 15 zł,
poj. 13 l – 25 zł

Skorzystaj z komfortowych zakupów! Masz 30 dni
na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*
Sweter

Kurtka z kapturem

dziewczęcy,
z miękkiej dzianiny
z kuleczkami,
rozmiary: 104-134 cm

zimowa, dziewczęca,
z elementami z futerka,
zapinana na suwak,
z kieszeniami
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

35zł

65zł

Bluza

chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134

12zł
60zł
Kurtka
z kapturem

zimowa, chłopięca,
zapinana na suwak,
z kieszeniami i nadrukiem
na licencji Spiderman,
rozmiary: 104-134 cm

30zł
Bluza
lub spodnie
dresowe

welurowe, dziewczęce,
z aplikacją
i kokardką Myszki Minnie,
rozmiary: 104-134 cm

30zł
Dżinsy

z dodatkiem elastanu,
chłopięce, z kieszeniami
i haftem na kieszonce,
rozmiary: 104-134 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

15zł

Bluza z kapturem
lub spodnie dresowe
100% bawełny

40zł

Saszetka nerka

dziewczęca, 1-komorowa,
zamykana na suwak,
z regulowanym paskiem,
z nadrukiem,
na licencji FlyHigh

15zł

30zł

2-pak skarpet

z wysoką zawartością
bawełny i elastanem,
dziewczęce lub
chłopięce,
ze wzorem na licencji
FlyHigh, różne wzory
w zestawie, rozmiary: 31-38

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

dziewczęca, z wywinięciem
i haftowanym napisem, na licencji
FlyHigh, obwód: 54-56 cm

1-komorowy, zamykany
na suwak z kieszenią
zewnętrzną zamykaną
na suwak, regulowanymi
szelkami, z nadrukiem
na licencji FlyHigh

50zł
chłopięca,
z wywinięciem
i haftowanym
napisem na licencji
FlyHigh,
obwód: 54-56 cm

Czapka

Plecak
młodzieżowy

dziewczęce, z kieszeniami,
z nadrukiem na licencji
FlyHigh,
rozmiary: 134-170 cm

Czapka

HIT!

Bluza z kapturem
lub spodnie dresowe
100% bawełny

chłopięce, z kieszeniami
i z nadrukiem na licencji FlyHigh,
rozmiary: 134-170 cm

10zł 50zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

60zł

Plecak

pikowany, z kieszenią
zewnętrzą zamykaną
na suwak, uchwytem
i regulowanymi szelkami,
na licencji Cardio Bunny

dostępny
również:

100zł

oferta 22.09.2022 do 5.10.2022

Bluza
lub spodnie dresowe
bawełniane, z nadrukiem
na licencji Cardio Bunny,
do wyboru: bluza lub spodnie
o luźnym kroju,
z kieszeniami,
rozmiary: XS-XL

60zł

Kurtka z kapturem
pikowana,
zapinana na zatrzaski,
z kieszeniami i owalnym
dołem, na licencji
Cardio Bunny,
rozmiary: S-L

dostępna
również:

12zł

2-pak skarpet*

z wysoką zawartością
bawełny, damskie, na licencji
Cardio Bunny,
różne wzory
w zestawie,
rozmiary:
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI
35-38, 39-42

60zł

Buty sportowe
damskie, na licencji
Cardio Bunny,
rozmiary: 36-41

dostępne
również:

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!

Torba na ramię

pikowana,
na licencji Cardio Bunny

50zł

60zł

Bluza
z kapturem
lub spodnie
dresowe

dostępna
również:

30zł

bawełniane,
na licencji
Cardio Bunny,
do wyboru: bluza
lub spodnie
o luźnym kroju,
z kieszeniami,
rozmiary: XS-XL

Czapka

damska, z dzianiny
o grubym splocie,
z naszywką,
rozmiar uniwersalny

Bluzka

z wiskozy, z dodatkiem elastanu,
z rozcięciem z przodu,
na licencji Cardio Bunny,
rozmiary: XS-XL

40zł

Torba na butelkę

pikowana, z regulowanym
paskiem, na licencji Cardio Bunny

30zł

Intertek jest wiodącym dostawcą Kompleksowego Zapewnienia Jakości dla branż na całym świecie.
Znak Intertek High-Performance Mark weryﬁkuje próbki testowanego przez Intertek produktu spełniającego
wymagania określone dla określonych funkcji o wysokiej wydajności.

Botki*

• solidna, antypoślizgowa podeszwa

ze wzmocnionym przodem i gumkami na bokach,
z solidną antypoślizgową podeszwą i wysoką cholewką
stabilizującą kostkę, do wyboru: dziewczęce,
rozmiary: 32-37 – 50 zł,
lub damskie, rozmiary: 36-41 – 70 zł

• powierzchnia, która zapobiega osiadaniu wody
i ułatwia utrzymanie obuwia w czystości
• ocieplenie wewnętrzne

od

50zł

• wysoka cholewka stabilizująca kostkę
• buty dla najmłodszych posiadają ułatwiające zakładanie
rzepy oraz zamki

Buty

chłopięce, ocieplane,
zapinane na rzepy,
rozmiary: 22-32

40zł

50zł

Buty

Buty

dziewczęce,
ocieplane,
sznurowane,
wykończone
sztucznym futerkiem,
rozmiary: 22-31

chłopięce, ocieplane,
sznurowane,
rozmiary: 33-39

40zł

35zł

Buty

dziewczęce, ocieplane,
wykończone sztucznym futerkiem
rozmiary: 32-37

30zł
Bądź na bieżąco:

40zł

Buty

Buty

dziewczęce, ocieplane,
wykończone sztucznym
futerkiem, rozmiary: 22-31

damskie, ocieplane,
rozmiary: 36-41

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.
Poznaj nowe produkty:

Kupuj bez obaw!
Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość,
pokochaj cenę

pepcopl

@pepcopl

pepco.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

doładowania kart
telefonicznych krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty
podarunkowe

* Regulamin zwrotów
dostępny na www.pepco.pl

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie
w wybranych sklepach. Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może
wpłynąć na rozbieżność między cenami podanymi w gazetce a cenami w sklepie.

