začutite kakovost,
doživite ceno

10EUR
Zavesa

iz žameta,
velikost: 135 × 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

7EUR

Namizna svetilka

z žametnim senčnikom
in kovinskim podstavkom,
velikost: 17 × 17 × 39 cm

HIT!

www.tuv.com
ID 1111230416:

Ponudba velja od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,
doživite ceno

Ponudba velja od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

7EUR

10EUR

Vzglavnik

Zavesa

z žametno prevleko,
velikost: 35 × 50 cm

iz žameta,
velikost: 135 × 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

7EUR

Namizna svetilka

z žametnim senčnikom
in kovinskim podstavkom,
velikost: 17 × 17 × 39 cm

Dišeča sveča

www.tuv.com
ID 1111230416:

v stekleni posodi,
s kovinskim pokrovom,
na voljo različne barve
in vonji,
premer: 13,5 cm, višina: 8 cm

od

3EUR

5EUR

Odeja

puhasta, iz mikrovlaken,
velikost: 130 × 170 cm

10EUR

Zložljiva škatla

s potiskom,
na voljo velikosti:
32 × 32 × 32 cm – 3 EUR,
z odprtino in pokrovom,
30 × 30 × 30 cm – 5 EUR

na voljo
tudi:

SHHO 094418 TESTEX

na voljo
tudi:
na voljo
tudi:

Cvetlični
lonec

kovinski,
na kovinskih nogah,
velikost: 15 × 15 × 50 cm

10EUR

Škatla od

na voljo velikosti: 24 × 14 × 10 cm – 2 EUR,
z ročaji: 27 × 17 × 12 cm – 2,50 EUR,
34 × 20 × 14 cm – 4 EUR,
s pokrovom in ročaji: 38 × 24 × 17 cm – 5 EUR,
42 × 28 × 19 cm – 6 EUR

2EUR

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

steklena, z okrasnim
lesenim ovitkom,
premer: 14,5 cm, višina: 23 cm

12EUR

Dekoracija
buča

keramična,
z mehko prevleko,
premer: 9,5 cm,
višina: 9 cm

7EUR

HIT!

Jesenska dekoracija
velikost: 48,5 × 41,5 × 7 cm

5EUR

2

50
EUR

Dekoracija jež
velikost: 11 × 8 × 6 cm

30EUR
Tabure

mehak,
z geometrijskim vzorcem,
velikost: 38 × 38 × 38 cm

Košara

iz bambusa, s podlogo iz tekstila, na voljo
velikosti: 21 × 14 × 12 cm – 2,50 EUR,
30 × 18 × 18 cm – 5 EUR,
33 × 22 × 20 cm – 6 EUR,
36 × 26 × 22 cm – 7 EUR,
39 × 29 × 24 cm – 10 EUR

od

2

50
EUR

Preverite mnenja o naši ponudbi
in delite svojega na

pepcoslo

@pepcosi

Komplet 2 skodelic
porcelanasti,
z zlatimi detajli,
prostornina: 360 ml

5EUR

Čajnik z grelcem

od

4EUR

iz borosilikatnega stekla,
odporen na visoke
in nizke temperature,
primeren za segrevanje
v mikrovalovni pečici
in pomivanje
v pomivalnem stroju,
prostornina: 1,5 l

Komplet posode za zajtrk

keramičen, na voljo:
desertni krožnik, premer: 21 cm – 4 EUR,
globok krožnik, premer: 15,4 cm – 5 EUR,
plitvi krožnik, premer: 26,5 cm – 6 EUR

3EUR
Skodelica

keramična,
prostornina: 380 ml

12EUR

Termo
steklenica

iz nerjavečega jekla,
prostornina: 530 ml

9EUR

Stojalo
za papirnate
brisače

kovinsko,
višina: 28,5 cm

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

2EUR

Komplet 4 nožev
v stojalu

nerjaveč,
stojalo z lesenim motivom,
v kompletu:
kuhinjski nož, dolžina: 20 cm,
univerzalni nož, dolžina: 20 cm,
nož za kruh, dolžina: 19,5 cm,
nož za zelenjavo in sadje,
dolžina: 9 cm

10EUR

HIT!

Mlinček za poper

lesen,
s keramičnimi rezili,
višina: 30 cm

10EUR

Košara za sadje
kovinska, premer: 23 cm

4EUR

12EUR

Posoda za kruh

Odcejalnik za posodo
kovinski, z lesenimi ročaji,
velikost: 46 × 26 × 18 cm

kovinska,
s pokrovom iz bambusa,
odpiranje s sprednje strani,
velikost: 35,5 × 21,5 × 20 cm

20EUR

začutite kakovost,
doživite ceno

Ponudba velja od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Lonček
za zobne ščetke

keramičen

4EUR

Dozirnik
za tekoče milo
keramičen

3EUR
od

5EUR

Brisača
100 % bombaž
na voljo
velikosti:
50 × 100 cm – 5 EUR,
70 × 140 cm – 10 EUR

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

7EUR 10EUR

SH025 176864 TESTEX

Kopalniška preproga
mehka, z nežnimi vlakni,
velikost: 50 × 80 cm

Kopalniški koš
kovinski, s pedalom,
prostornina: 10 l

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

Kuhinjski
pripomočki

z zložljivim
kovinskim
ročajem – 6 EUR,
nadomestna krpa za
čiščenje tal – 3 EUR

na voljo: krtača
za pomivanje posode,
elastična, okrogla – 1,50 EUR,
s protizdrsnimi
silikonskimi držali:
krtača za pomivanje
posode – 1,50 EUR,
krtača za čiščenje
steklenic – 1,50 EUR

1

HIT!

od

3EUR

50
EUR

4EUR
Pripomočki
za čiščenje

omelo s smetišnico – 4 EUR,
metlica za brisanje prahu,
iz mikrovlaken – 4 EUR

Koš za ločevanje
odpadkov BranQ
z držalom,
na voljo: koš za papir,
steklo ali plastiko,
prostornina: 10 l

4EUR

Stojalo za sušenje perila Casa Si

kovinsko, zložljivo,
velikost odprtega stojala:
128 × 63,5 × 128 cm,
velikost zloženega stojala:
63,5 × 159 × 2,5 cm

20EUR

od

4EUR
Košara Shell

z rebrasto teksturo,
s pokrovom, na voljo:
prostornina: 6 l – 4 EUR,
prostornina: 13 l – 6 EUR

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

Jakna s kapuco

za deklice,
iz mehke pletenine,
s kroglicami,
velikosti: 104–134 cm

zimska, za deklice,
zapenjanje na zadrgo,
z detajli iz krzna,
žepi in s potiskom,
velikosti: 104–134 cm

9EUR

16EUR
Pulover

za dečke,
s potiskom,
velikosti: 104–134 cm

6EUR
Jopa

za deklice, iz flisa,
zapenjanje na zadrgo,
s potiskom Mini Miške,
velikosti: 104–134 cm

6EUR
Hlače

za deklice,
95 % bombaž
in 5 % elastan,
s potiskom
Mini Miške,
velikosti: 104–134 cm

3EUR
15EUR
Jakna
s kapuco

zimska, za dečke,
zapenjanje na zadrgo,
z žepi in s
potiskom Spiderman,
velikosti: 104–134 cm

7EUR
Kavbojke

z dodatkom elastana,
za dečke, z žepi
in našitkom,
velikosti: 104–134 cm

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

4EUR

Pulover s kapuco
ali spodnji del trenirke
100 % bombaž

10EUR

Torbica za okrog pasu
za deklice,
z enim predelom,
zapenjanje na zadrgo,
z nastavljivim pasom,
s potiskom Fly High

4EUR

7EUR

Komplet
2 parov nogavic

z visoko vsebnostjo
bombaža,
z dodatkom elastana,
za deklice ali dečke,
z motivom Fly High,
v kompletu različni motivi,
velikosti: 31–38

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

2

50
EUR

za deklice, z zavihkom
in našitkom Fly High,
obseg: 54–56 cm

z enim predelom,
zapenjanje na zadrgo,
z zunanjim žepom
na zadrgo, nastavljivimi
naramnicami in s
potiskom Fly High

12EUR

za dečke,
z zavihkom
in našitkom Fly High,
obseg: 54–56 cm

Pletena kapa

Mladinski
nahrbtnik

za deklice, z žepi
in s potiskom
Fly High,
velikosti: 134–170 cm

Pletena kapa

HIT!

Pulover s kapuco
ali spodnji del trenirke
100 % bombaž
za dečke, z žepi
in s potiskom Fly High,
velikosti: 134–170 cm

12EUR

začutite kakovost,
doživite ceno

15EUR
Nahrbtnik

prešit, z zunanjim
žepom na zadrgo,
držalom in nastavljivimi
naramnicami,
znamka Cardio Bunny

na voljo
tudi:

25EUR

Ponudba velja od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Pulover
ali spodnji del trenirke

iz bombaža, s
potiskom Cardio Bunny,
na voljo: pulover ali hlače
ohlapnega kroja, z žepi,
velikosti: XS–XL

15EUR

Jakna s kapuco
prešita,
zapenjanje na gumbe,
z žepi in ovalnim
spodnjim delom,
znamka
Cardio Bunny,
velikosti: S–L

3EUR

Komplet
2 parov nogavic

z visoko vsebnostjo
bombaža, za ženske, znamka
Cardio Bunny,
v kompletu
različni motivi,
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI
velikosti:
35–38, 39–42

15EUR
Športni čevlji

za ženske,
znamka
Cardio Bunny
velikosti: 36–41
na voljo
tudi:

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

Torba
za čez ramo

prešita,
znamka Cardio Bunny

Torba za steklenico

12EUR

7EUR

prešita, z nastavljivim trakom,
znamka Cardio Bunny

HIT!

7EUR

Pletena kapa
debelo pletena,
z našitkom,
univerzalna velikost

na voljo
tudi:

15EUR
Pulover
s kapuco
ali
spodnji del
trenirke

iz bombaža,
znamka Cardio Bunny,
na voljo: pulover
ali hlače ohlapnega
kroja, z žepi,
velikosti: XS–XL

INTERTEK je svetovni ponudnik storitev na področju preverjanja kakovosti in varnosti izdelkov za industrijo
po celem svetu. Certifikat za zagotavljanje kakovosti INTERTEK potrjuje funkcionalno ustreznost izdelka,
kot jo navaja proizvajalec.

Gležnjarji

• trd, protizdrsen podplat

z okrepljenim sprednjim delom in elastiko na strani,
s trdim protizdrsnim podplatom in visokim zgornjim delom,
ki stabilizira gleženj, na voljo: za deklice,
velikosti: 32–37 – 12 EUR
ali za ženske*, velikosti: 36–41 – 17 EUR

• površina, ki preprečuje vdor vode
in olajša vzdrževanje obutve
• notranja podloga

od

12EUR

• visok zgornji del za stabilizacijo gležnja
• čevlji za najmlajše so z zapenjanjem na ježka
in zadrgo za lažje obuvanje

Škornji

za dečke, podloženi,
zapenjanje na ježka,
velikosti: 22–32

10EUR

12EUR

Škornji

Škornji

za deklice,
podloženi,
na vezalke,
z umetnim krznom,
velikosti: 22–31

za dečke, podloženi,
na vezalke,
velikosti: 33–39

10EUR

9EUR

Škornji

za deklice,
podloženi,
velikosti: 32–37

7EUR

Škornji

10EUR
Gležnjarji

za deklice, podloženi,
z umetnim krznom,
velikosti: 22–31

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.
Nakupujte brez strahu

Ostanimo povezani

začutite kakovost,
doživite ceno

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

@pepcosi

za ženske, podloženi,
z umetnim krznom,
velikosti: 36–41

pepco.si

Lokacije naših 37 trgovin so
vedno dostopne na www.pepco.si

Rok za vračilo
izdelkov je 30 dni
* Pravila za vračilo so na voljo
na www.pepco.si

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.

