
10EUR

10EUR

Posteljno pregrinjalo 
100 % bombaž  
velikost: 180 × 220 cm

Zavijte se  
v udobje

Komplet posteljnine  
100 % bombaž
s potiskom, v kompletu:  
prevleka za odejo,  
velikost: 140 × 200 cm  
in prevleka za vzglavnik,  
velikost: 70 × 80 cm

HIT!

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Ponudba velja od 26. 1. 2023 do 8. 2. 2023 oziroma do razprodaje zalog. 

začutite kakovost,  
            doživite ceno



10EUR

10EUR

10EUR

Nalijte vodo, 
dodajte nekaj kapljic

eteričnega olja ter
v svojem domu

ustvarite edinstveno in
sproščujoče vzdušje.

Komplet 
posteljnine 

100 % 
bombaž

s potiskom, 
v kompletu: 

prevleka 
za odejo, 

velikost: 
140 × 200 cm in 

prevleka za 
vzglavnik, 

velikost: 
70 × 80 cm

Posteljno  
pregrinjalo 
100 % bombaž
velikost: 180 × 220 cm

Razpršilnik dišav
električni, za dodajanje eteričnih olj, 
z osvetlitvijo v 7 barvah, 2 načinoma nastavitve časa in 
2 načinoma sproščanja pare, napajanje preko USB kabla, 
premer: 13,3 cm, višina: 10 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

2021OK2837 AITEX

Ponudba velja od 26. 1. 2023 do 8. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



10EUR

4EUR

4EUR

3EUR

1 50 EUR

6EUR

Odeja
bombažna, z vzorci, 

z resicami, 
velikost: 130 × 160 cm

Dekoracija 
viseča,  
v makrame 
stilu, 
velikost: 
21,5 × 75 × 1 cm

Prevleka za blazino 
100 % bombaž
z našitki, 
velikost: 45 × 45 cm

Košara
iz naravnih materialov, 
z barvnimi resicami, 
velikost: 20 × 20 cm

Podloga
namizna, s potiskom, 
velikost: 30 × 45 cm

Komplet 
eteričnih olj

v stekleničkah, 
v kompletu dišave: vanilija, 

rdeče sadje, eksotično sadje, 
pačuli, sivka in jasmin, 

prostornina: 6 × 10 ml

na voljo  
tudi:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



7EUR

7EUR

7EUR

 od

6EUR

6EUR

4EUR

2 50 EUR

Servirna košara 
pletena, iz vodne hijacinte,  

z ročaji, 
velikost: 30 × 20 × 8/14 cm

Servirni krožnik
steklen, z odstranljivo podlogo iz  
vodne hijacinte, na voljo:
plitvi, okrogel, s 3 razdelki, 
premer: 30 cm – 7 EUR 
ali globok, kvadratast, 
velikost: 26 × 26 × 7 cm – 10 EUR

Komplet 3 skledic
iz stekla, z odstranljivim 
pladnjem iz vodne hijacinte, 
velikost pladnja: 32 × 11 cm, 
velikost skledice: 10 × 10 × 4 cm

Skodelica
iz borosilikatnega stekla,  

odpornega na nizke in visoke 
temperature, z ročajem 

iz obarvanega stekla, 
prostornina: 400 ml

Steklenica
za kis ali olje, steklena, 
s kovinskim izlivnikom in 
odstranljivim ovitkom iz  
vodne hijacinte, 
prostornina: 500 ml

Komplet  
2 kozarcev

iz obarvanega stekla 
s teksturo, 

prostornina: 300 ml

Komplet  
2 kozarcev
iz obarvanega stekla 
s teksturo, 
prostornina: 385 ml

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 26. 1. 2023 do 8. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



7EUR

10EUR

7EUR

4EUR

6EUR17EUR

12EUR

Pulover
za ženske, s potiskom, 

velikosti: S–XXL

Kavbojke
z dodatkom elastana,  

za ženske, mom fit,  
s široko elastiko  
v pasu in z žepi, 
velikosti: 36–44

Jakna s kapuco
za ženske, prešita, iz 

kombiniranih materialov, 
zapenjanje na zadrgo, z žepi, 

velikosti: 36–46

Majica 
100 % bombaž
za ženske, s potiskom, 
velikosti: S–XXXL Srajca 

100 % viskoza
za ženske, z ovratnikom, 

V izrezom, žepi in  
trakovi za zavihanje  

rokavov, enobarvna, 
velikosti: 36–46

Pajkice 
za ženske, debelo pletene, 

z elastiko v pasu, 
z ravnimi šivi vzdolž 
hlačnic, enobarvne, 

velikosti: S–XXL

HIT!

na voljo  
tudi:

   

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



7EUR

6EUR

6EUR

6EUR

6EUR

9EUR

15EUR

9EUR

Spodnji del trenirke
za ženske, z žepi 
in ravnimi hlačnicami,  
enobarvne, velikosti: S–XXL

Majica 
100 % bombaž
za ženske, 
s potiskom 
Lady and the Tramp, 
velikosti: S–XXXL

Majica 
100 % 
bombaž
za ženske, 
s potiskom 
Miki Miške 
in Mini Miške, 
velikosti: S–XXXL

Majica 
100 % bombaž

za moške, s 
potiskom Simpsonovih, 

velikosti: S–XXL

Majica 100 % bombaž
za ženske, z gumbi na ramenih  
in črtastim vzorcem, velikosti: S–XXXL

Jeggings hlače
za ženske, iz bombaža,  
z dodatkom elastana, 
s široko elastiko v pasu,  
enobarvne, velikosti: 36–44

Kavbojke
z dodatkom elastana, 
za ženske, dolžina 7/8, 
mom fit, z okrasnimi 
našitki in žepi, 
velikosti: 36–44

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



9EUR

9EUR

4EUR

2 50 EUR

11EUR

12EUR
Jutranja halja

za ženske, iz velurja, 
prijetna na dotik, 

s potiskom srčkov, 
velikosti: S/M, L/XL

Boksarice
iz bombaža, z 
dodatkom elastana, 
za moške, s potiskom, 
velikosti: S–XXL

Komplet  
2 parov nogavic
iz bombaža, z dodatkom 

elastana, za moške, 
v kompletu različni motivi, 

velikosti: 39–42, 43–46

Spalna srajca
za ženske, satenasta, 
z okrasnimi gumbi in  
s čipko na ovratniku,  

enobarvna, 
velikosti: S–XXL

Jutranja halja
za ženske, satenasta, 

na rokavih 
obrobljena s čipko,  

s pasom, enobarvna, 
velikosti: S/M, L/XL

Pižama
za ženske, obrobljena s čipko, 
enobarvna, na voljo:  
rdeča iz satena, z okrasnimi 
gumbi ali črna iz velurja, 
velikosti:  
S–XL

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

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



10EUR

3EUR

6EUR

2EUR

 od

2 50 EUR

 od

2 50 EUR

5EUR

Bodi
s podloženimi košaricami, 
s čipko, 
velikosti: S–XL

Komplet  
2 spodnjih hlačk
iz prosojnega materiala 

s srčastim vzorcem, 
v kompletu rdeče in črne, 

velikosti: S–XXL

Spodnje hlačke 
ali modrček
iz prosojnega materiala 
s srčastim vzorcem, 
na voljo: spodnje hlačke, 
velikosti: S–XXL – 2,5 EUR ali 
modrček, velikosti: 75A–75D, 
80B–80D, 85C, 85D – 5 EUR

Komplet  
2 spodnjih  
hlačk
95 % bombaž 
in 5 % elastan, 
obrobljene s čipko, 
na voljo: črne,  
brazilke, 
velikosti: S–XL 
ali rdeče, 
velikosti: S–XXL

Spodnje hlačke
na voljo: rdeče, 
s potiskom in čipko – 2 EUR 
ali črne, enobarvne – 2,5 EUR, 
velikosti: S–XXL

Spodnje  
hlačke
visok pas,  

s čipko, 
velikosti: S–XXL

Modrček
balkonet, 
s podloženimi 
košaricami, 
čipkast, 
velikosti: 75A–75D, 
80B–80D, 85C, 85D

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 26. 1. 2023 do 8. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

BEGO 064655

2111238 Centexbel



3EUR

1 50 EUR

9EUR

5EUR

5EUR

Servirna deska
v obliki srca, 
z ročajem iz bambusa, 
velikost: 33 × 21,5 × 3 cm

Komplet 3 krožničkov
iz stekla, v obliki srca, 
velikost posameznega 
krožnička: 13 × 12 × 2,5 cm

Skodelica
steklena, z dvojno steno, 
v obliki srca, prostornina: 280 ml

Skodelica
iz porcelana, 

na voljo z motivi: 
Mini Miška ali 

Lady and the Tramp, 
prostornina: 400 ml

Podloga
namizna, 
z valentinovim motivom, 
premer: 38 cm

HIT!

na voljo  
tudi:

   

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



3EUR

6EUR

6EUR

1 30 EUR

4EUR

Pekač za pecivo
v obliki srca, 
s premazom proti prijemanju, 
velikost: 16,3 × 15,5 × 8,5 cm

Komplet  
2 pekačev 

za torte
v obliki srca, s premazom 

proti prijemanju, 
velikost: 11 × 11 × 5 cm

Komplet  
12 modelčkov  
za muffine 
iz silikona, 
v obliki srca

Komplet za  
dekoriranje muffinov
v kompletu: 
24 papirčkov in 
24 vrhnjih okraskov

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



2 50 EUR

9EUR

9EUR

5EUR

5EUR

4EUR

Plišasto srce
z všitim napisom, 
na voljo 3 različice, 
višina: 21 cm

Blazina
z našitki za valentinovo 
in resicami ob straneh, 
velikost: 30 × 50 cm

Sveča
v keramični posodici,  
s srčastim vzorcem, 
premer: 8,5 cm,  
višina: 10 cm

Plišasta igrača
s srcem, na voljo: medvedek 
ali psiček, višina: 25 cm

Odeja
s srčastim potiskom, 
velikost: 150 × 200 cm

Dišeča sveča
v stekleni posodici, 
s kovinskim pokrovom,  
na voljo različne dišave  
in barve,  
premer: 13,5 cm,  
višina: 8 cm

na voljo  
tudi:

      

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

SHHO 094418 TESTEX



1 30 EUR

1 30 EUR1 30 EUR

1 30 EUR

1EUR

0 80 EUR
Komplet  

30 balonov
v kompletu različne barve, 

premer: 25 cm

Komplet  
6 krožnikov za 
enkratno uporabo
iz papirja, v obliki srca, 
v metalik barvi, 
premer: 18 cm

Komplet 6 kozarcev za 
enkratno uporabo
iz papirja, s srčastim 
potiskom, prostornina: 220 ml

Komplet  
12 krožnikov  
za enkratno  
uporabo
iz papirja, 
s potiskom,  
premer: 18 cm

Komplet  
12 kozarcev  
za enkratno  
uporabo
iz papirja, 
s potiskom, 
prostornina:  
220 ml

Komplet  
24 slamic  
za enkratno  
uporabo
iz papirja, 
s potiskom

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



7EUR

7EUR

2 50 EUR

12EUR

12EUR

12EUR

12EUR

Pulover s kapuco 
100 % bombaž
za dečke,  
s kenguru žepom in 
potiskom Fly High, 
velikosti: 134–170 cm

Komplet 2 parov nogavic
z visoko vsebnostjo bombaža in 
dodatkom elastana, 
za deklice ali za dečke, 
z motivom Fly High,  
v kompletu različne barve, 
velikosti: 31–38

Pulover s kapuco 
100 % bombaž*

za deklice, ohlapen, s kenguru  
žepom, dvobarven, s potiskom  

Fly High, velikosti: 134–170 cm

Torba
z držalom in vrvicami,  

s potiskom Fly High, univerzalna velikost

Spodnji  
del trenirke 

100 % bombaž*
za deklice, z vrvico  

v pasu in žepi, 
dvobarven,  

s potiskom Fly High, 
velikosti: 134–170 cm

Spodnji  
del trenirke 
100 % bombaž
za dečke, 
z vrvico v pasu in 
žepi, s potiskom Fly High, 
velikosti: 134–170 cm

Torbica  
za okrog pasu

zapenjanje na zadrgo, 
s prilagodljivim pasom, 

s potiskom Fly High, 
univerzalna velikost

*  Izdelek je na voljo  
v omejenih količinah.

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



6EUR

9EUR

 od

9EUR

 od

9EUR

9EUR

Spodnji del trenirke 
ali pulover s kapuco  

za dojenčke 
100 % bombaž  

za dečke, 
z našitkom in potiskom Zombie Dash,  

na voljo: 
hlače s kenguru žepom – 9 EUR 

ali pulover z zapenjanjem na zadrgo 
in žepi, velikosti: 74–98 cm – 10 EUR

Pajkice za dojenčke
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, 
z našitkom in potiskom  
Zombie Dash, 
velikosti: 74–98 cm

Pulover  
za dojenčke 

100 % bombaž
za dečke, 

z žepom, našitkom 
in potiskom 

Zombie Dash, 
velikosti: 74–98 cm

Spodnji  
del trenirke 

za dojenčke 
100 % bombaž  

za dečke, 
s kenguru žepom, 

našitkom in potiskom  
Zombie Dash, 

velikosti: 74–98 cm

Spodnji del trenirke 
ali pulover s kapuco  
za dojenčke 
100 % bombaž  
za deklice, 
z našitkom in potiskom  
Zombie Dash, 
na voljo: 
hlače s kenguru žepom – 9 EUR 
ali pulover z zapiranjem na zadrgo 
in žepi, velikosti: 74–98 cm – 10 EUR

Ponudba velja od 26. 1. 2023 do 8. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



5EUR

10EUR

 od

10EUR
7EUR

5EUR

 od

5EUR

Majica 100 % bombaž
za dečke, z našitkom 

in potiskom Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

Pajkice
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, podložene, 
z našitkom in potiskom  
Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

Majica 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, z zadrgo na  
sprednji strani, našitkom 
in potiskom 
Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

Majica  
100 % bombaž 
ali spodnji del trenirke
za dečke, s potiskom Zombie Dash, 
na voljo: majica – 5 EUR 
ali bombažne hlače 
s kenguru žepom 
in našitkom – 10 EUR, 
velikosti: 104–134 cm

Pulover 
iz bombaža, za dečke, 
s kenguru žepom, 
z našitkom in potiskom  
Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke 
ali pulover s kapuco
80 % bombaž in 20 % elastan, 
za deklice, z našitkom 
in potiskom Zombie Dash, 
na voljo: hlače z vrvico 
v pasu in kenguru žepom – 10 EUR 
ali pulover z zapenjanjem na zadrgo 
in žepi – 12 EUR, 
velikosti: 104–134 cm

Ostanimo povezani

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

Lokacije naših 37 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. 
Ponudba v posameznih trgovinah se lahko razlikuje glede na količino in 
razpoložljivost izdelkov. Nekateri izdelki bodo na voljo samo v izbranih 
trgovinah. Slike so simbolične in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih 
izdelkov. PEPCO si pridržuje pravico do napak v primeru nepravilnosti ali 
odstopanj v videzu dejanskih izdelkov. Obiščite trgovine PEPCO in preverite 
odlične ponudbe ter odkrijte podrobnejše informacije o naših izdelkih!

@pepcosipepcoslo pepco.si


