
Športna oblačila  
in obutev  
Cardio Bunny
športni nedrček, 
velikosti: S–XL – 7 EUR, 
pajkice, velikosti: 
XS–XL – 12 EUR, 
športni čevlji, 
velikosti: 
36–41 – 12 EUR

HIT!

oblikovana za PEPCO 

NOVA 
KOLEKCIJA

Ponudba velja od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

7EUR

 od

začutite kakovost,  
            doživite ceno



Komplet  
2 gumic  
za lase

različni vzorci 

Športni nahrbtnik 
zapenjanje na zadrgo, 
z žepom, 
naramnicami in z ročajem

Športna torba 
s stranskim žepom za čevlje, z zunanjim žepom, 
ojačanim dnom in nastavljivim pasom, 
velikost: 53 × 14 × 18 cm

Komplet 2 parov  
športnih stopalk*
zračne, hitro sušenje,  
z nitko iz lureksa,  
velikosti: 35-42

Jopa s kapuco 
ali športne hlače
z visoko vsebnostjo 
bombaža, z žepi, 
velikosti: XS–XL, 
hlače z vrvico  
v pasu – 12 EUR, 
jopa, zapenjanje  
na zadrgo – 15 EUR

Športna jopa
hitro sušenje, 

s stoječim  
ovratnikom in žepi, 

zapenjanje na zadrgo,  
velikosti: XS-XL

Športna majica
hitro sušenje, 

s potiskom, 
velikosti: XS–XL

Športni čevlji
za ženske, z vezalkami,  
z lahkim elastičnim  
materialom,  
ki je prepusten za zrak,  
velikosti: 36–41

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

oblikovana za PEPCO 

NOVA 
KOLEKCIJA

Ponudba velja od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

7EUR

2EUR

10EUR

12EUR

 od 2 50 EUR

12EUR

12EUR
12EUR



Slušalke
s čepki v praktični  

škatlici

Torba 
zapenjanje na zadrgo, 
s praktičnim  
notranjim žepom

Športni čevlji*
za ženske,  
s široko elastiko,  
z elastičnim in lahkim  
materialom,  
ki je prepusten za zrak, 
velikosti: 36–41

Komplet 2 parov  
športnih nogavic*
z visoko vsebnostjo bombaža, 
z logotipom, 
velikosti: 35–42

Pulover  
s kapuco  
ali športne  
hlače 
s potiskom,  
na voljo: pulover,  
velikosti: XS–XL 
ali hlače z vrvico  
v pasu in z žepi,  
velikosti: XS–XL

Športne  
pajkice

hitro sušenje,  
prilegajoče, 

s široko elastiko v pasu 
in žepi iz mrežice  

ob straneh, 
velikosti: XS–XL

Športni nedrček
z udobnimi širokimi, 
zadaj prekrižanimi  
naramnicami 
in s široko elastiko  
pod oprsjem,  
s potiskom,  
velikosti: S–XL

Športna majica
hitro sušenje, s potiskom, 

velikosti: XS–XL

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

oblikovana za PEPCO 

NOVA 
KOLEKCIJA

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako

7EUR
11EUR

3EUR12EUR

12EUR

12EUR

12EUR

7EUR



Nahrbtnik
za deklice, zapenjanje na zadrgo, 
z zunanjim žepom, ki se zapenja 
na zadrgo, z nastavljivimi naramnicami

Športni čevlji*
za deklice, s široko elastiko,  

s površino iz elastičnega  
lahkega materiala, ki je 

prepusten za zrak,  
velikosti: 34–37

Komplet  
3 parov stopalk 

za deklice, z daljšo peto, 
različni vzorci v kompletu, 

velikosti: 31–38

Jopa  
s kapuco
za deklice, 
hitro sušenje, z žepi, 
zapenjanje na zadrgo, 
s potiskom,  
velikosti: 134–170 cm

Športni nedrček
za deklice, hitro sušenje, 
s potiskom, s široko elastiko 
na spodnjem delu,  
velikosti: 134–176 cm

Športne pajkice
za deklice, hitro sušenje, 

prilegajoče,  
s široko elastiko v pasu, 

velikosti: 134–170 cm

Športna majica
za deklice, hitro sušenje, s širokim 
patentom, s potiskom,  
velikosti: 134–170 cm

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

oblikovana za PEPCO 

NOVA 
KOLEKCIJA

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

5EUR

10EUR

12EUR

3EUR

5EUR
9EUR

12EUR



Komplet 2 gumic za lase
različni vzorci v kompletu

Pulover s kapuco  
100 % bombaž

za deklice,  
z žepi, s potiskom, 

velikosti: 134–170 cm

Športni  
nedrček

za deklice,  
hitro sušenje, 

s potiskom,  
s široko elastiko 

na spodnjem delu,  
velikosti: 134–176 cm

Športne  
pajkice
za deklice,  

hitro sušenje, 
s potiskom,  

velikosti:  
134–170 cm

Športna  
majica
za deklice,  
hitro sušenje, 
s širokim  
patentom, 
s potiskom, 
velikosti:  
134–170 cm

Komplet  
3 parov nogavic
z visoko vsebnostjo  
bombaža, za deklice,  
s potiskom, različni vzorci,  
velikosti: 31–38

Športne hlače  
100 % bombaž

za deklice, z vrvico v pasu, 
žepi in potiskom,  

velikosti: 134–170 cm

Vreča
za deklice,  

s sprednjim žepom 
z zapenjanjem  

na zadrgo, zapiranje 
z dvojno vrvico

HIT!

oblikovana za PEPCO 

NOVA 
KOLEKCIJA

Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

3EUR 5EUR

10EUR

10EUR6EUR

5EUR

10EUR
1 30 EUR

3EUR



Nogavice za jogo in pilates*
z visoko vsebnostjo bombaža in 

z elastanom, za ženske, protizdrsne, 
idealne za vadbo,  

velikosti: 35–42

Uteži 1 kg
protizdrsne

Majica ali  
športne pajkice
za ženske, hitro sušenje,  
majica, velikosti: S–XXL, 
pajkice, velikosti: S–XL

Športna majica
za ženske, hitro sušenje, 

s potiskom, velikosti: S–XXL

Športni nedrček
iz mikrovlaken, s prepletom 
na hrbtu in z udobno široko 
elastiko, ki dobro podpira oprsje, 
velikosti: S/M, L/XL

Komplet 3 parov stopalk*
za ženske, v športnem stilu, s panterjevim 
potiskom, velikosti: 35–42

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2 50 EUR

6EUR

5EUR

5EUR

2 50 EUR

2 50 EUR



Komplet  
3 parov spodnjic  
100 % bombaž 
za dečke,  
s potiskom Avtomobili,  
različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 92–128 cm

Komplet  
3 parov stopalk 
z visoko vsebnostjo bombaža 
in elastanom, za deklice, s potiskom 
Snoopy, velikosti: 31–38

Komplet  
2 parov nogavic
z visoko vsebnostjo bombaža 
in elastanom, za dečke,  
s potiskom Superman,  
različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 31–42

Spodnja majica 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom Mini Miške, 
velikosti: 92–128 cm

Nedrček 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s široko elastiko,  
s potiskom Snoopy,  
velikosti: 134–176 cm

Komplet  
2 parov spodnjic 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom Mini Miške, 
različne barve v kompletu,  
velikosti: 92–128 cm

Komplet  
2 parov spodnjic 

95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s široko gumo,  

s potiskom Snoopy,  
različne barve v kompletu, 

velikosti: 134–176 cm

Komplet 3 parov stopalk 
z visoko vsebnostjo  bombaža 

 in elastanom, za dečke, 
 s potiskom Avtomobili,  

različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 23–30

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

5EUR

2EUR 3EUR

3EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

2EUR

2 50 EUR

2EUR



Športne hlače  
100 % bombaž
za dečke, z vrvico v pasu  
in žepi, enobarvne,  
velikosti: 134–170 cm

Trenirka  
100 % bombaž

s patenti  
z dodatki elastana, 

za dečke, v kompletu:  
jopa s kapuco, 

zapenjanje na zadrgo,  
z žepi in hlače, 

z vrvico v pasu in žepi,  
s potiskom, 

velikosti: 104–134 cm

Jopa  
s kapuco 

za dečke, s potiskom, 
velikosti: 134–170 cm

Majica  
ali športne  
pajkice
za deklice,  
hitro sušenje,  
s potiskom  
Powerpuff Girls, 
velikosti: 104–134 cm

Jopa  
bomber  

100 % bombaž
za deklice,  

zapenjanje na zadrgo, 
z žepi in s potiskom,  

velikosti: 104–134 cm

Majica  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom 
Simpsonovi,  
velikosti: 134–170 cm

Balerinke
z visoko vsebnostjo  

bombaža in elastana, 
protizdrsne,  

velikosti: 23–38

Majica  
100 % bombaž
za dečke,  
s potiskom  
Looney Tunes,  
velikosti:  
104–134 cm

Športne hlače 
za dečke, z vrvico v pasu in žepi, 
s potiskom Looney Tunes, 
velikosti: 104–134 cm

na voljo  
tudi:

   

Izkoristite udobno nakupovanje!
Kupljene izdelke lahko vrnete v roku 30 dni.*

5EUR

10EUR

6EUR

5EUR

5EUR

4EUR

6EUR

10EUR 2EUR



Komplet  
za dojenčke 

za deklice,  
s potiskom Levji kralj,  

v kompletu: 
pulover 100 % bombaž,  

z naborki in vzorcem, 
in pajkice 95 % bombaž  

in 5 % elastan,  
velikosti: 74–98 cm

Bodi za dojenčke 
95 % bombaž in 5 % elastan,  

za deklice, 
s potiskom vile Zvončice,  

velikosti: 62–92 cm

Komplet 2 bodijev za dojenčke
za dečke, s potiskom, v kompletu: 
zelen 100 % bombaž in siv bombažen, velikosti: 62–92 cm

Pajkice za dojenčke 
95 % organski bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom vile Zvončice, 
velikosti: 56–86 cm

Hlače trenirka  
100 % bombaž  

za dojenčke
za dečke, z vrvico v pasu in 

z žepi, s potiskom Spiderman, 
velikosti: 74–98 cm

Pulover s kapuco  
100 % bombaž  

za dojenčke
za dečke, s trakovi z napisi 

in s potiskom Spiderman, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet  
za dojenčke 

za deklice, s potiskom 
101 Dalmatinec, v kompletu:  

pulover 100 % bombaž,  
z naborki in vzorcem, in pajkice  

95 % bombaž in 5 % elastan, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet za dojenčke  
za dečke, v kompletu:  

enobarven bodi 100 % bombaž  
in bombažni spodnji del trenirke  

z naramnicami, z vzorcem,  
velikosti: 56–86 cm

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako

7EUR 5EUR

7EUR

6EUR

5EUR

5EUR

3EUR

4EUR



Odeja
s karirastim vzorcem, 
velikost: 130 × 170 cm

Koš 
pleten iz  
naravnih  

materialov,  
z ročaji, 

dvobarven,  
premer: 20–30 cm,  

višina: 27,5 cm

Plet 
dvostranski,  
velikost: 150 × 200 cm

Namizna svetilka
s keramičnim podstavkom, 

višina podstavka  
pribl. 30 cm, višina  

s senčnikom pribl. 47 cm

Umetna  
rastlina  
v lončku 
keramičen lonček,  
velikost: 15 × 15 × 43 cm

Okrasni lonec 
keramičen,  

z motivom obrazov, 
velikost:  

13,5 × 13,5 × 13 cm

Makrame 
pleten, z elementi iz bombaža  

in lesa, za obešanje, 
velikost: 59 × 27 × 1,5 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

6EUR

15EUR

12EUR

3EUR

6EUR

7EUR

9EUR



Prt 
z žakardnim vzorcem, 
velikost: 140 × 220 cm

Mizica
okrašena z makramejem, 
na lesenih nogicah,  
premer: 35 cm, višina: 43 cm

Odeja
bombažna, z resicami, 

velikost: 130 × 160 cm

Odeja 
Iz volne sherpa, 
dvostranska,  
velikost:  
130 × 170 cm

Podloga 
za mizo,  
dvostranska

Makrame 
pleten,  

bombažen, 
za obešanje,  

velikost:  
50 × 75 cm

Dekorativna  
vejica 
umetna, na voljo  
različne vrste, 
dolžina: 74–90 cm

na voljo  
tudi:

   

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako

SH025 162889 TESTEX

15EUR

2 50 EUR
10EUR

7EUR
12EUR

4 50 EUR

25EUR

7EUR



enostavno  
nalivanje  
vodeTermo lonček 

vakuumski, iz nerjavečega jekla, z napisom, 
prostornina: 400 ml

Vrč Aquaphor s filtrom 
z merilcem časa od menjave filtra, s premičnim pokrovom,  
ki olajša nalivanje vode, na voljo različni vzorci,  
prostornina: 2,8 l, filtri Aquaphor B15 so v stalni ponudbi

Termo steklenica  
vakuumska, iz nerjavečega jekla, 

s potiskom, prostornina: 500 ml

Ponev 
s prevleko proti prijemanju,  

z udobnim ročajem iz  
umetne mase, primerna za  

vse tipe kuhalnih plošč,  
tudi indukcijo, premer: 28 cm

Kozica 
s prevleko proti prijemanju,  
z udobnim ročajem iz umetne mase, 
primerna za vse tipe kuhalnih plošč,  
tudi indukcijo, premer: 16 cm

Wok ponev 
s prevleko proti prijemanju,  
z udobnim ročajem iz umetne 
mase, primerna za vse tipe  
kuhalnih plošč,  
tudi indukcijo, premer: 28 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

    
 

Ostanimo povezani

Služba za stranke 
e-mail: info.hrsi@pepco.eu

Lokacije naših 33 trgovin so  
vedno dostopne na www.pepco.si

Nakupujte brez strahu

* Pravila za vračilo so na voljo 
na www.pepco.si

Rok za vračilo  
izdelkov je 30 dni

začutite kakovost,  
            doživite ceno Izdelki so del posebne ponudbe, katere trajanje je navedeno na 

letaku. Slike so simbolične. Izdelki ali barve se lahko zaradi tiska 
nekoliko razlikujejo. Upoštevajte, da so nekateri izdelki lahko 

razprodani že prvi dan prodaje. Različne lokacije PEPCO trgovin 
imajo na voljo različne velikosti, barve in modele posameznih izdelkov.

@pepcosipepcoslo pepco.si

7EUR

7EUR

7EUR

15EUR

12EUR

7EUR


