
Komplet 2 škatel 
zložljive, iz velurja,

s pokrovi, na voljo 2 barvi,
velikost: 40 × 20 × 20 cm

Komplet 10 obešalnikov  
prevlečeni z velurjem, z vdolbinami

za ozke naramnice in z vrtljivo kljuko,
na voljo 4 barve, 

velikost: 42 × 23 × 0,5 cm

Vreča
lahka in zložljiva, s podlogo in praktičnim 
zategovanjem znotraj, z ročaji ob strani, 
s potiskom, na voljo 2 vzorca,
premer: 40 cm, višina: 55 cm

Vse na 
svojem 
mestu!

HIT!

Ponudba velja od 3. 2. 2022 do 9. 2. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost, 
            doživite ceno

2 50
EUR

5EUR

5EUR



6EUR

10EUR

4EUR

6EUR

Okvir
keramičen,
za fotografi jo 
velikosti:
13 × 18 cm

Stenska dekoracija
kovinska, z motivom obraza, 
velikost: 28 × 39 × 1 cm

Podloga za mizo
premer: 38 cm

Difuzor za 
odišavljanje
keramičen, s paličicami 
in 100 ml olja,
na voljo dišava 
Camomile & White tea

Pladenj 
iz naravne 
pletenine,

premer: 35 cm, 
višina: 12 cm

2 50
EUR

Ponudba velja od 3. 2. 2022 do 9. 2. 2022.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



5EUR

15EUR

4EUR

12EUR

2EUR
Tabure 

zložljiv, s prostorom za
shranjevanje in pokrovom

z okrasnim strukturiranim vzorcem,
premer: 38 cm, višina: 32 cm

Škatla
zložljiva, z okrasnim
strukturiranim
vzorcem spredaj, 
velikost: 33 × 33 × 33 cm

Preproga*
z geometričnim vzorcem,
velikost: 80 × 120 cm

Pogrinjek
iz naravnih materialov,

premer: 38 cm

Prevleka 
100 % bombaž

s cofi ,
velikost: 40 × 40 cm

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

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



5EUR

5EUR

10EUR

2EUR 2EUR

3EUR

Bodi*
čipkast, z globokim 
vrezom na hrbtu in 
elastičnimi naramnicami,
velikosti: S–XLL

Modrček
čipkast, z oporo,
velikosti: 75A–D, 
80B–D, 85C–D

Hlačke
s čipko,
velikosti: S–XXL

Hlačke
čipkaste,
velikosti: S–XXL

Hlačke
s čipko in potiskom,
velikosti: S–XXL

Modrček
čipkast, 
model push-up,
s trdimi košaricami,
velikosti: 75A–D, 
80B–D, 85C–D

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

2 50
EUR

Preverite mnenja o naši ponudbi 
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



5EUR

5EUR

2EUR

3EUR

Komplet 2 hlačk*
čipkaste, z vezenino, v kompletu 

črne in rdeče, velikosti: S–XXL

Tangice
čipkaste, 
velikosti: S–XL

Spodnjice
čipkaste, z visokim pasom,
velikosti: S–XXL

Brazilke 
s čipko,
velikosti: S–XXL

Modrček
čipkast, 
model balkonet,
velikosti: 75A–D, 
80B-D, 85C–D

* Izdelek je na voljo 
v izbranih trgovinah.

2 50
EUR

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



5EUR

10EUR

4EUR

7EUR

12EUR

Komplet 3 parov stopalk
s svetlečo nitko, 
bombažne,
za ženske, z vzorci 
Miki Miške in Mini Miške, 
velikosti: 35–38, 39–42

Spalna srajca 
z zelo visoko vsebnostjo 

bombaža, s potiskom 
Miki Miške in Mini Miške,

velikosti: S–XXL

Spalna srajca 
100 % bombaž 
s potiskom, velikosti: S–XXL

Pižama 100 % bombaž 
v kompletu: zgornji del 
z zapenjanjem na gumbe,
z belimi robovi in kratke hlače 
z vrvico, s potiskom, velikosti: S–XL

Pižama 
satenasta,

z belimi robovi,
v kompletu: zgornji del 

z zapenjanjem na gumbe,
z žepom, kratke hlače,

velikosti: S–XL

2 50
EUR

2 50
EUR

Komplet 
2 parov nogavic

bombažne, za moške, 
idealne kot darilo za 

valentinovo, velikosti: 39–46

Boksarice  
95 % bombaž in 5 % elastan,

za moške, s potiskom, v škatli,
idealne kot darilo za valentinovo, velikosti: S–XXL

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

18.HCN.35837.HOHENSTEIN HTTI

na voljo 
tudi:

Ponudba velja od 3. 2. 2022 do 9. 2. 2022.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



5EUR

5EUR

7EUR

3EUR

3EUR
2EUR

Pekač 
v obliki srca,

s prevleko proti prijemanju,
z odstranljivim dnom,
velikost: 26,5 × 7,5 cm

Komplet 12 modelčkov 
za mafi ne*
silikonski, v obliki srčkov

Kuhinjska 
lopatica

silikonska, z lesenim
ročajem, s potiskom

Skodelica 
iz porcelana,
na voljo različni vzorci,
v darilni škatli, 
prostornina: 400 ml

Komplet 2 skodelic*
iz porcelana, z napisi,
prostornina: 450 ml

Skodelica 
iz porcelana, s potiskom 
Miki Miške in Mini Miške, 
prostornina: 420 ml

Skodelica 
iz porcelana, z zlatim robom in ročajem
v obliki srca, prostornina: 490 ml

Lonček 
steklen, s potiskom, kovinsko žličko in pokrovčkom 
z ročajem v obliki krone, prostornina: 480 ml

* Izdelek je na voljo 
v izbranih trgovinah.

2 50
EUR

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

6EUR



Majica 
100 % 
bombaž
za ženske, 
velikosti: S–XXL,
na voljo: s potiskom
Medvedek Pu 
in prijatelji – 6 EUR,
ali z motivom 
Disney – 7 EUR

6EUR

 od

9EUR

10EUR

10EUR

4EUR

12EUR

15EUR

12EUR

Jakna Softshell s kapuco
s fl isasto podlogo, odporno na veter

in obenem zračno, z zapenjanjem na zadrgo,
s praktičnimi zadrgami pri žepih, velikosti: 36–46

12EUR

Kavbojke 
98 % bombaž 
in 2 % elastan,
za ženske, 
z žepi in 
odrgninami,
velikosti: 36–44

Kavbojke 
z visoko vsebnostjo 
bombaža in z elastanom, 
za ženske, z žepi,
velikosti: 36–44 

Majica 
100 % bombaž 
s potiskom, na voljo:
za moške, velikosti: M–XXL,
ali za ženske, velikosti: S–XXL

Kavbojke 
z visoko vsebnostjo bombaža,
za moške, z žepi, z vrvico v pasu
in patentom na spodnjem delu 
hlačnic, velikosti: 32–38

Srajca 100 % viskoza 
za ženske,
zapenjanje na gumbe,
s podaljšanim hrbtnim delom
in s potiskom Bambi,
velikosti: 36–46

Športni pulover
za ženske, z napisom,

dvobarven, velikosti: S–XXL

SH020 157158 TESTEX

za ženske
na voljo 

tudi:

na voljo 
tudi:

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



5EUR

7EUR

15EUR

Spodnji del trenirke
z zelo visoko vsebnostjo bombaža, za deklice,

z vrvico v pasu, dvobarven, velikosti: 104–134 cm

Pulover s kapuco
z visoko vsebnostjo bombaža,

za deklice, zapenjanje na zadrgo,
dvobarven, s potiskom, 

velikosti: 104–134 cm

Trenirka za dojenčke 
100 % bombaž
za dečke, v kompletu:
pulover in hlače z vrvico 
v pasu, s potiskom 
Medvedek Pu 
in prijatelji,
velikosti: 74–98 cm

Komplet za dojenčke 
100 % bombaž

za dečke, v kompletu: bodi in 
spodnji del trenirke

z naramnicami in sprednjim žepom, 
s potiskom Miki Miške, 

velikosti: 56–86 cm

Oblekica za dojenčke 
bombažna, s paščkom z napisi,
s potiskom, na voljo: z junaki iz risank 
Mini Miška ali Dama in potepuh, 
velikosti: 74–98 cm

3-delni komplet 
za dojenčke
za deklice, v kompletu:
kapica in bodi 100 % bombaž,
pajkice 95 % bombaž in 5 % elastan,
s potiskom Mini Miške, 
velikosti: 62–92 cm

7EUR

7EUR

7EUR

7EUR

na voljo 
tudi:

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



5EUR

12EUR

Spodnji del 
trenirke 

100 % bombaž
za deklice, 

s sprednjim žepom,
s potiskom 

Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

Majica 
100 % bombaž

za dečke, s potiskom
Zombie Dash, 

velikosti: 104–134 cm

Pulover 
s kapuco 

100 % bombaž
za deklice, 
s potiskom 

Zombie Dash,
velikosti: 

104–134 cm

Majica
70 % bombaž in 30 % viskoza,
za dečke, s potiskom Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke
z visoko vsebnostjo bombaža, 

za dečke, z žepi in vrvico v pasu, 
s potiskom Zombie Dash, 

velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke 
z visoko vsebnostjo bombaža, za dečke,
z žepi in vrvico v pasu, 
s potiskom Zombie Dash,
velikosti: 104–134 cm

Pulover s kapuco
z visoko vsebnostjo 

bombaža, za dečke,
s potiskom Zombie Dash,

velikosti: 104–134 cm

Pajkice
z zelo visoko vsebnostjo bombaža,
za deklice, s potiskom
Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

5EUR

10EUR

10EUR

10EUR

10EUR

7EUR

7EUR

na voljo 
tudi:



Hlače ali pulover 
za dojenčke

70 % bombaž in 30 % viskoza,
za dečke, s potiskom Zombie Dash,

velikosti: 74-98 cm

Spodnji del 
trenirke 

za dojenčke
z visoko vsebnostjo 

bombaža, za dečke, 
z žepi, s potiskom 

Zombie Dash, 
velikosti: 74–98 cm

Jopa s kapuco 
za dojenčke
z visoko vsebnostjo bombaža,
za deklice, zapenjanje na zadrgo, 
s potiskom Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

Spodnji del trenirke 
za dojenčke

z visoko vsebnostjo bombaža,
za deklice, s sprednjim žepom, 

s potiskom Zombie Dash, 
velikosti: 74–98 cm

Jopa s kapuco 
za dojenčke

70 % bombaž in 30 % viskoza,
za dečke, 

zapenjanje na zadrgo, 
s potiskom Zombie Dash, 

velikosti: 74–98 cm

Spodnji 
del 
trenirke 
za dojenčke 
70 % bombaž 
in 30 % viskoza,
za dečke, 
s potiskom 
Zombie Dash,
velikosti: 
74–98 cm

10EUR

10EUR

7EUR

7EUR

7EUR

7EUR



5EUR

5EUREUR

Komplet 2 škatel 
zložljive, iz velurja,

s pokrovi, na voljo 2 barvi,
velikost: 40 × 20 × 20 cm

Vreča
lahka in zložljiva, 

s podlogo in
praktičnim 

zategovanjem znotraj,
z ročaji ob strani, 

s potiskom, na voljo 
2 vzorca, premer: 

40 cm, višina: 55 cm

Komplet 
10 obešalnikov
prevlečeni z velurjem, z vdolbinami
za ozke naramnice in z vrtljivo kljuko,
na voljo 4 barve, 
velikost: 42 × 23 × 0,5 cm

2 50
EUR

vdolbine za 
ozke naramnice

protizdrsni 
material

vrtljiva 
kljuka

na voljo 
tudi:

na voljo 
tudi:

na voljo 
tudi:

    
    

S PRAKTIČNO 
PREČKO 

ZA DODATKE

Z MOŽNOSTJO ZLAGANJA 
ZA MANJ ZASEDENEGA 

PROSTORA

S PRAKTIČNIM 
ZATEGOVANJEM!

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


