
10EUR

 od

Jakna s kapuco 
Bekkin
softshell, ščiti pred vetrom, softshell, ščiti pred vetrom, 
zračna, zapenjanje na zadrgo, zračna, zapenjanje na zadrgo, 
z žepi na zadrgo in odsevnimi z žepi na zadrgo in odsevnimi 
elementi, na voljo: elementi, na voljo: 
za deklice, nepremočljiva, za deklice, nepremočljiva, 
velikosti: 104–134 cm – 10 EUR velikosti: 104–134 cm – 10 EUR 
ali za moške, vodoodporna, ali za moške, vodoodporna, 
velikosti: S–XXL – 15 EURvelikosti: S–XXL – 15 EUR

Ostanite v gibanju

Ponudba velja od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023 oziroma do razprodaje zalog. 

začutite kakovost,  
            doživite ceno

NOVO



11EUR

7EUR

15EUR

15EUR

12EUR

6EUR

Spodnji del 
trenirke Bekkin 
za moške, z vrvico v pasu, za moške, z vrvico v pasu, 
žepi na sprednji strani, skritim žepi na sprednji strani, skritim 
žepom na zadnji strani in odsevnimi  žepom na zadnji strani in odsevnimi  
elementi, velikosti: S–XXLelementi, velikosti: S–XXL

Športni copati Bekkin 
za ženske, na vezalke, z odsevnimi 
elementi in profiliranimi vložki, 
velikosti: 36–41

Jakna s kapuco Bekkin 
softshell, ščiti pred vetrom, softshell, ščiti pred vetrom, 
zračna in vodoodporna, zračna in vodoodporna, 
zapenjanje na zadrgo, z žepi zapenjanje na zadrgo, z žepi 
na zadrgo, ježki na rokavih na zadrgo, ježki na rokavih 
in odsevnimi elementi, in odsevnimi elementi, 
na voljo: za ženske, na voljo: za ženske, 
velikosti: 36–46 velikosti: 36–46 
ali za moške, ali za moške, 
velikosti: S–XXLvelikosti: S–XXL

Pajkice Bekkin 
za ženske, športne, hitro za ženske, športne, hitro 
sušeče, zračne, s svetlečimi sušeče, zračne, s svetlečimi 
elementi na straneh in z elementi na straneh in z 
odsevnimi elementi, odsevnimi elementi, 
velikosti: XS–XLvelikosti: XS–XL

Majica Bekkin 100 % bombaž 
za moške, s potiskom, velikosti: S–XXL

Majica 
Bekkin 
za ženske, 
športna, 
hitro sušeča, 
zračna, 
dvobarvna, 
velikosti: XS–XL

Ponudba velja od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

Ostanite v gibanju

NEPREMOČLJIVOST ZAŠČITA  
PRED VETROM

LASTNOSTI ZRAČNOST



10EUR

17EUR

12EUR

12EUR

15EUR

12EUR

Športni copati Bekkin 
za moške, na vezalke, z odsevnimi 
elementi in profiliranimi vložki, 
velikosti: 40–45

Pulover Bekkin   
za ženske, športni, 
termo, z visokim 
ovratnikom z zadrgo 
in žepi, enobarven, 
velikosti: S–XXL

Spodnji del trenirke Bekkin 
za ženske, termo, z visokim elastičnim pasom  

za oblikovanje postave in žepi na zadrgo, enobarven, 
velikosti: S–XXL

Pulover s kapuco
z visoko vsebnostjo 
bombaža, za ženske, 
podaljšan model, 
z razporki na bokih 
in potiskom, 
velikosti: S–XXL

Pulover 
s kapuco 

Bekkin 
za moške,  

zapenjanje 
na zadrgo, z žepi  

in odsevnimi 
elementi, 

velikosti: S–XXL

Spodnji del  
trenirke  

Bekkin  
za moške,  

z vrvico v pasu, 
z žepi na zadrgo 

in odsevnimi 
elementi, 

velikosti: S–XXL

Vse izdelke iz nove kolekcije Bekkin
najdete v trgovini označene z oznako

NOVO

HITRO SUŠENJE ODSEVNI  
ELEMENTI

TOPLOTA IN 
UDOBJE

PROFILIRANI  
VLOŽKI



12EUR

15EUR

5EUR

6EUR

Jakna s kapuco Bekkin 
softshell, ščiti pred vetrom, softshell, ščiti pred vetrom, 
zračna in nepremočljiva, zračna in nepremočljiva, 
zapenjanje na zadrgo, z žepi zapenjanje na zadrgo, z žepi 
na zadrgo, z odsevnimi na zadrgo, z odsevnimi 
elementi, na voljo: elementi, na voljo: 
za dečke, z ježki na rokavih ali za dečke, z ježki na rokavih ali 
za deklice, z elastiko na rokavih, za deklice, z elastiko na rokavih, 
velikosti: 134–170 cmvelikosti: 134–170 cm

Majica Bekkin 
za dečke, hitro sušeča, 

s potiskom, z odsevnimi 
elementi, velikosti: 

134–170 cm

Športni copati Bekkin* 
za dečke, na vezalke, z odsevnimi 
elementi in profiliranimi vložki, 
velikosti: 33–39
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Majica Bekkin 
za deklice, hitro sušeča, 
zračna, s potiskom in 
odsevnimi elementi, 
velikosti: 134–170 cm

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

Ostanite v gibanju

NEPREMOČLJIVOST ZAŠČITA  
PRED VETROM

ZRAČNOSTLASTNOSTI



10EUR

10EUR

10EUR

10EUR
10EUR

15EUR

5EUR
Pulover 

s kapuco Bekkin 
za dečke, s kenguru žepom in 

odsevnimi elementi, 
velikosti: 134–170 cm

Pulover s kapuco Bekkin 
za deklice, s svetlečimi detajli vzdolž rokavov, 
z odsevnimi elementi, s potiskom, velikosti: 134–170 cm

Športni copati Bekkin*
za deklice, na vezalke, z odsevnimi 
elementi in profiliranimi vložki, 
velikosti: 32–37

Plašč s kapuco za dojenčke 
za deklice, 

vodoodporen, ščiti pred vetrom, 
podložen s sherpa  

flisom, zapenjanje na zadrgo, 
z elastiko na rokavih, 

žepi in potiskom, 
velikosti: 74–98 cm
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Spodnji del 
trenirke 

Bekkin 
za dečke, 

z vrvico 
v pasu, 
žepi in 

odsevnimi 
elementi, 
velikosti: 

134–170 cm

Jogger hlače Bekkin
za deklice, z vrvico v pasu 

in našitki na žepih, 
s potiskom, velikosti: 134–170 cm

Vse izdelke iz nove kolekcije Bekkin
najdete v trgovini označene z oznako

NOVO

HITRO SUŠENJE ODSEVNI  
ELEMENTI

TOPLOTA IN 
UDOBJE

PROFILIRANI  
VLOŽKI



10EUR

12EUR

7EUR

9EUR

6EUR

5EUR

4EUR

Pulover s kapuco Bekkin 
zapenjanje na zadrgo, z žepi, 

na voljo: za deklice, 
hitro sušeč, zračen 

ali za dečke, 
velikosti: 104–134 cm

Pajkice 
Bekkin 
za deklice, za deklice, 

športne, športne, 
zračne in zračne in 

hitro sušeče, hitro sušeče, 
s kontrastnimi s kontrastnimi 

detajli in detajli in 
odsevnimi odsevnimi 
elementi, elementi, 
velikosti: velikosti: 

104–134 cm104–134 cm

Športni 
copati 

Bekkin* 
na vezalke, 

z odsevnimi 
elementi in 

profiliranimi  
vložki,  

na voljo: 
za deklice 

velikosti: 22–31 
ali za dečke, 

velikosti: 22–32

Spodnji del trenirke Bekkin  
za dečke, z vrvico v pasu in žepi, za dečke, z vrvico v pasu in žepi, 
s potiskom, velikosti: 104–134 cms potiskom, velikosti: 104–134 cm

Jakna s kapuco Bekkin 
softshell, ščiti pred vetrom,  softshell, ščiti pred vetrom,  

zračna in nepremočljiva, zapenjanje na zadrgo,  zračna in nepremočljiva, zapenjanje na zadrgo,  
z žepi na zadrgo in odsevnimi elementi, z žepi na zadrgo in odsevnimi elementi, 

na voljo: za dečke, z ježki na rokavih na voljo: za dečke, z ježki na rokavih 
ali za deklice, z elastiko na rokavih ali za deklice, z elastiko na rokavih 
in potiskom, velikosti: 104–134 cmin potiskom, velikosti: 104–134 cm

* 
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Majica Bekkin 
za deklice, hitro sušeča, zračna, 
z okrasnim izrezom, velikosti: 104–134 cm

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

Ponudba velja od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

Ostanite v gibanju

ZRAČNOST ODSEVNI  
ELEMENTI

NEPREMOČLJIVOST ZAŠČITA  
PRED VETROM

PROFILIRANI  
VLOŽKI

HITRO SUŠENJE



12EUR 12EUR

9EUR

9EUR

4EUR

 od

Jakna s kapuco  
za dojenčke  
za dečke,  
vodoodporna, ščiti pred vetrom, 
zapenjanje na zadrgo, z žepi, 
notranja topla plast se pripne 
z zadrgo, velikosti: 74–98 cm

Jakna s kapuco  
za dojenčke 

za dečke, 
topla, zapenjanje 
na zadrgo, z žepi 

in našitkom,  
lahko se pripne na  

vodoodporno jakno,  
velikosti: 74–98 cm

Komplet 
za dojenčke 

100 % bombaž 
za dečke, 

v kompletu: bodi z dolgimi 
rokavi, brezrokavnik s kapuco 

na zadrgo in hlače, 
s potiskom Madagaskar, 

velikosti: 62–92 cm

Komplet 
za dojenčke 

100 % bombaž 
za deklice,  

v kompletu: 
bodi z dolgimi rokavi, 

jopica na gumbe in hlače, 
s potiskom Mini Miške, 

velikosti: 62–92 cm

Bodi s podaljškom  
za dojenčke 
100 % bombaž  
z 2 vrstama gumbov, 
na voljo: za dečke, rebrast, 
velikosti: 62–92 cm – 4 EUR 
ali za deklice, z našitkom in vezenjem 
na rokavih, velikosti: 
 62–92 cm – 4,50 EUR

©
D

is
ne

y 
 

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

ZUNANJA  
PLAST

NOTRANJA  
PLAST

Lahko se pripne na  
jakno ali pa se jo 

nosi ločeno!



2 50 EUR

 od

3EUR

4 50 EUR

 od

2EUR

 od

2EUR

 od Komplet 3 parov nogavic 
z visoko vsebnostjo organskega 
bombaža in dodatkom elastana, za deklice, 
v kompletu različni motivi, na voljo: 
velikosti: 23–30 – 2 EUR 
ali velikosti: 31–38 – 2,50 EUR

Komplet 2 topov 
95 % organski bombaž 
in 5 % elastan, za deklice, 
v kompletu različne barve, 
velikosti: 134–164 cm

Komplet 2 boksaric 
95 % organski bombaž 

in 5 % elastan, za dečke, 
s potiskom, v kompletu 
različni motivi, na voljo: 

velikosti: 92–128 cm – 4,50 EUR 
ali velikosti: 134–164 cm – 5 EUR

Komplet 3 parov nogavic
z visoko vsebnostjo 
organskega bombaža in dodatkom elastana, 
za dečke, v kompletu različne barve, 
na voljo velikosti: 23–30 – 2 EUR 
ali velikosti: 31–38 – 2,50 EUR

Komplet 2 spodnjih hlač 
95 % organski bombaž in 5 % elastan, za deklice, 
v kompletu različne barve, na voljo velikosti: 
92–128 cm – 2,50 EUR ali 134–164 cm – 3 EUR

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL  
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL  
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’
Certified by USB

TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



4EUR 0 80 EUR

1 80 EUR

2EUR

2 50 EUR

4EUR

Prenosni komplet 
za risanje 
v kompletu: risalna 
knjižica in 3 izbrisljivi 
flomastri

Blok z nalepkami  
5 listov z nalepkami in igralna plošča 
za lepljenje, na voljo različni 
tematski kompleti

3D nalepke 
na voljo: z Disneyjevimi junaki 
ali Marvel junaki

3D mozaik iz pene 
v kompletu: sestavljiv model in elementi 

za lepljenje iz pene, na voljo različni motivi

Komplet 26 
štampiljk

v kompletu različni motivi 
in barve, na voljo 
različni kompleti

Praskanke 
 6 listov, s priloženo  
bambusovo palčko, 

na voljo 
različni motivi

na voljo  
tudi:

   
na voljo  

tudi:

   

na voljo  
tudi:

    
  

na voljo  
tudi:

    
  

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



10EUR12EUR

20EUR

9EUR

5EUR

 od

2 50 EUR

Kavna mizica 
s ploščo iz vodne hijacinte, na kovinskih 
nogah, premer: 40 cm, višina: 50 cm

Košara
pletena, z ročaji, na voljo: 
premer: 20,5 cm, višina: 18 cm – 5 EUR, 
premer: 27 cm, višina: 23 cm – 7 EUR, 
premer: 35 cm, višina: 26 cm – 10 EUR, 
premer: 39 cm, višina: 31 cm – 15 EUR

Umetna 
trava

v pletenem 
cvetličnem loncu, 

premer: 16 cm, 
višina: 60 cm

Prevleka  
za blazino 

100 % bombaž 
s potiskom, 

velikost: 45 × 45 cm

Blazina
s prevleko 
iz 100 % bombaža, 
z resicami, premer: 40 cm

Odeja 100 % bombaž
s teksturo, 
velikost: 130 × 160 cm

Ponudba velja od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



12EUR

12EUR

7EUR

9EUR

5EUR

3EUR
2 50 EUR
Podloga 
namizna, v boho stilu, 
z resicami in 
potiskom, 
premer: 38 cm

Prt 
100 % bombaž 
velikost: 140 × 220 cm

Cvetlični lonec 
iz vodne hijacinte, 
s plastičnim 
notranjim delom, 
premer: 12,5–17,5 cm, 
višina: 13 cm

Posoda 
s pokrovom z okrasnim cofom, 
premer: 14 cm, višina: 11 cm

Svetlobna veriga
na baterije, 20 lučk 

v obliki žarnic, dolžina: 165 cm, 
baterije so naprodaj ločeno

Dekoracija 
stenska, iz naravnih 
materialov, velikost: 

premer: 30 cm, 25 cm in 20 cm

Namizna svetilka 
keramična, s senčnikom iz blaga, 
podstavek – premer: 14 cm, višina 19,5 cm, 
senčnik – premer: 22 cm, višina: 16 cm,
višina svetilke s senčnikom: 30 cm

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

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137



9EUR

 od

9EUR

9EUR

5EUR
Sojina dišeča 

sveča 
v stekleni posodici, 

z izrezljanim lesenim 
pokrovom, na voljo različni vonji, 

premer: 11 cm, višina: 8,5 cm

Ura 
kovinska, v loft stilu, z nihalom, 

velikost: 15,5 × 31 × 3 cm, 
baterije so naprodaj ločeno

Cvetlični lonec 
kovinski, v loft stilu, 
na nogah, na voljo: 

premer: 20,5 cm, višina: 19,6 cm – 9 EUR, 
premer: 26,5 cm, višina: 28 cm – 12 EUR

Pladenj 
s kovinskimi ročaji, 

velikost: 33 × 33 × 5/10 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


