
2 50 EUR
Komplet 8 obešalnikov 
s prevleko iz velurja, 
vdolbinami za ozke naramnice 
in vrtljivim kavljem, 
kompleti na voljo v 4 barvnih različicah, 
velikost obešalnika: 42 x 23 x 0,5 cm

HIT!

Za udoben in  
urejen dom

Ponudba velja od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,  
            doživite ceno



5EUR

 od

4EUR

4EUR

4EUR

15EUR

5EUR

Masažna krtača 
za lasišče, lesena, 
z ročajem in silikonskimi ščetinami, 
velikost: pribl. 10 x 8,5 cm

Vzglavnik 
za kopalno kad 
mehak, nepremočljiv, 
pritrjevanje z majhnimi  
priseski, s potiskom, 
velikost: 28 x 18 x 4 cm

Kozmetični 
trak 
naglavni, iz žameta, 
velikost: 19 x 9,5 cm

Brisača 
za lase 

50 % bombaž 
in 50 % bambusova vlakna, 

velikost: 65 x 30 cm

Brisača 
100 % bombaž 
gramatura 500 g/m2, 

z motivi listov, 
na voljo: 

50 x 100 cm – 5 EUR, 
70 x 140 cm – 10 EUR

Polička za kopalno kad 
iz bambusa, z nastavljivo dolžino, 
kovinskim stojalom 
za knjigo in prostorom 
za dodatke, 
velikost: 70–105 x 22 x 3 cm

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

   

Ponudba velja od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



5EUR

 od

4EUR 4EUR

7EUR

6EUR 10EUR

2 50 EUR

3EUR
Posoda 
za vato  

s pokrovom, 
premer: 7,5 cm, 
višina: 19,4 cm

Ogledalo za ličenje 
nastavljivo,  

z okvirjem iz bambusa,  
velikost: 15,5 x 20 x 1,5 cm

Obešalnik za vrata  
kovinski, s 5 kavlji 
na različnih višinah, 
velikost: 38,5 x 8,5 x 30,5 cm

Koš 
za smeti 

kovinski, 
s teksturo, 

s pedalom 
za odpiranje 

pokrova, 
premer: 16,8 cm, 

višina: 24 cm

Dozirnik za milo 
keramični, s črpalko 
in razdelki za dodatke, 
velikost: 11 x 11 x 18 cm

Posoda za 
vatirane palčke 

s pokrovom, 
velikost: 9,4 x 9,4 x 9,4 cm

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



15EUR

15EUR
Komplet 2 zaves  
s kovinskimi obročki, 
polprozorne, 
z delikatnim črtastim vzorcem, 
velikost: 140 x 260 cm

Komplet 2 zaves  
s kovinskimi obročki, 
polprozorne, 
z delikatnim črtastim vzorcem, 
velikost: 140 x 260 cm 

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



17EUR

17EUR

15EUR
Zavesa
s kovinskimi obročki, 
polprozorna, 
z delikatnim 
vzorcem, 
velikost: 135 x 260 cm 

Zavesa  
bombažna, 
z zankami za obešanje, 
s črtastim vzorcem, 
velikost: 140 x 280 cm

Zavesa
s kovinskimi obročki 

in potiskom, 
velikost: 140 x 260 cm

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

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



4EUR

6EUR

17EUR

20EUR

3EUR

 od

Viseča svetilka 
s pletenim senčnikom, 
velikost:  
premer: 43 cm, 
višina: 20 cm

Stenska 
ura 
premer: 30,5 cm,  
globina: 4 cm, 
baterije so naprodaj 
ločeno

Prt 
namizni, s potiskom, 
velikost: 33 x 150 cm

Košara 
s tekstilno podlogo, 

z ročaji, 
na voljo različne barve, 

na voljo velikosti: 
30 x 19 x 17 cm – 3 EUR, 

33 x 23 x 20 cm – 4,50 EUR, 
39 x 27 x 22 cm – 5,50 EUR

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Tabure
oblazinjen, s potiskom, 
premer: 31,5 cm, višina: 37 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

      

Ponudba velja od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



10EUR

12EUR

3EUR

17EUR

3EUR

 od

Vaza 
keramična, tribarvna, na voljo: nizka, 

premer: 9 cm, višina: 15 cm – 3 EUR 
ali visoka, z ročaji, 

premer: 13 cm, višina: 20,5 cm – 6 EUR

Stenska 
dekoracija 
z visoko vsebnostjo 
bombaža, 
v makrame stilu, 
na voljo 2 različici, 
velikost: 40 x 80 cm

Tabure 
oblazinjen, 

s potiskom, premer: 31,5 cm, 
višina: 37 cm

Prevleka za vzglavnik 
s potiskom na eni strani, 
velikost: 45 x 45 cm 

Odeja 
100 % bombaž 
z reliefnim vzorcem, 
velikost: 130 x 160 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

na voljo  
tudi:

   

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



6EUR

20EUR

7EUR

7EUR

2 50 EUR

 od

3EUR

 od

Namizna 
LED svetilka 

z okroglim senčnikom 
in kovinskim podstavkom, 

premer: 15 cm, višina: 36 cm, 
baterije so naprodaj 

ločeno

Stenska ura
premer: 30,5 cm,  
globina: 4 cm, 
baterije so naprodaj 
ločeno

Viseča 
svetilka 
s pletenim senčnikom, 
velikost:  
premer: 30 cm, 
višina: 15 cm

Košara 
s tekstilno podlogo, na voljo različne oblike: 

pravokotna, nizka, velikost: 20 x 15 x 10 cm – 2,5 EUR, 
okrogla, premer: 18 cm, višina: 15 cm – 3 EUR, 
kvadratna, velikost: 20 x 20 x 15 cm – 4 EUR, 

pravokotna, s kovinskimi obročki, 
velikost: 33 x 23 x 17 cm – 5,50 EUR

Košara 
pletena, z ročaji, na voljo različni motivi in barve, 
na voljo:  
premer: 20 cm, višina: 11 cm – 3 EUR, 
premer: 26 cm, višina: 12 cm – 4,50 EUR, 
z resicami, premer: 29 cm, višina: 24 cm – 7 EUR, 
s cofi, premer: 39 cm, višina: 28 cm – 10 EUR

www.tuv.com  
ID 1111236137

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

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



4EUR

5EUR

9EUR 20EUR

9EUR

7EUR

10EUR

Stojalo 
za papirnate brisače 
kovinsko, z lesenim podstavkom, 
premer: 15 cm, višina: 33 cm

Stojalo za krožnike 
leseno, 
velikost: 25 x 25 x 22 cm

Mlinček 
za poper  

v ohišju iz bambusa, 
s keramičnim rezilom 
in nastavljivo finostjo 

mletja zrn, 
premer: 6 cm,  
višina: 30 cm

Strgalo 
za zelenjavo 
kovinsko, 
z lesenim ročajem, 
premer: 12 cm,  
višina: 27 cm

Kuhinjska deska 
lesena, 
s kovinskim ročajem, 
premer: 30,5 cm,  
dolžina ročaja: 14 cm

Košara za sadje
kovinska, dvonivojska, 

z lesenim ročajem, 
velikost: 29,5 x 20 x 34 cm

Posoda za maslo 
z bambusovim podstavkom 
in prozornim plastičnim 
pokrovom, 
velikost: 24 x 18 x 7 cm

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



4EUR

4EUR

6EUR

12EUR

4EUR

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

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

Obleka 
100 % liocel
z ovratnikom in 
žepom, 
ovratnik z zapenjanjem  
na gumbe, z gubo  
na sprednji strani in 
ovalnim spodnjim delom, 
velikosti: 36–44

Majica 
100 % bombaž
z barvno vezenino 
na ramenih, velikosti: S–XXXL

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

Ponudba velja od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

6EUR

12EUR

7EUR

7EUR

15EUR

Pulover s kapuco
ohlapnega kroja, 
s črtastim potiskom, 
velikosti: S–XXL

Majica 
100 % bombaž 

s potiskom Batman, 
velikosti: S–XXL

Kavbojke 
z dodatkom viskoze 
in elastana, 
z žepi 
in širokimi 
hlačnicami, 
velikosti: 36–44

Majica 
100 % bombaž 
s potiskom Marvel, 
velikosti: S–XXL

Spodnji del  
trenirke  
z vrvico v pasu 
in žepi, z ravnimi 
hlačnicami, 
enobarven,  
velikosti: S–XXL

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

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



6EUR

7EUR

5EUR

5EUR

5EUR

12EUR

Komplet 2 majic 
100 % bombaž 
za deklice, s potiskom, 
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 134–170 cm

Komplet  
2 majic 
100 % bombaž 
za deklice, 
s potiskom, 
v kompletu 
različni motivi, 
velikosti: 134–170 cm

Komplet 2 majic 
100 % bombaž  
za dečke, s potiskom, 
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 134–170 cm

Komplet 2 pajkic 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, v kompletu: 
ene s potiskom in 
ene enobarvne, 
velikosti: 134–170 cm

Komplet 2 spodnjih  
delov trenirk 

100 % bombaž  
za dečke, 

z vrvico v pasu 
in žepi, s potiskom, 

v kompletu različni motivi, 
velikosti: 134–170 cm

Pulover s kapuco 
iz bombaža, za dečke, 
zapenjanje na zadrgo, 
z žepi, enobarven, 
velikosti: 134–170 cm

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

   

   

   

Ponudba velja od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



7EUR

5EUR

7EUR 4 50 EUR

9EUR4 50 EUR
Komplet 2 majic 
100 % bombaž 
za deklice, v kompletu: 
ena s potiskom in ena enobarvna, 
velikosti: 104–134 cm

Bomber pulover 
100 % bombaž 
za dečke, z ovratnikom, 
zapenjanje na zadrgo, z žepi 
in potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Pulover s kapuco 
100 % bombaž 
za deklice, zapenjanje na zadrgo, 
z žepi in našitkom, 
velikosti: 104–134 cm

Komplet 2 pajkic 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom, 
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 104–134 cm

Komplet 2 spodnjih  
delov trenirk 

100 % bombaž 
za dečke, z vrvico v pasu 

in žepi, v kompletu: en s potiskom 
in en enobarven, velikosti: 104–134 cm

Komplet 2 majic 
100 % bombaž 

za dečke, v kompletu: ena s potiskom 
in ena enobarvna, velikosti: 104–134 cm

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

   

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



9EUR

6EUR

4EUR

4EUR

4EUR

4EUR

4EUR

6EUR

4EUR

Komplet 2 pajacev za dojenčke  
100 % bombaž 
za dečke ali za deklice, s potiskom, 
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 56–92 cm

Komplet 2 majic 
za dojenčke 

100 % bombaž 
za deklice, 

s potiskom, v kompletu 
različni motivi, 

velikosti: 80–98 cm

Komplet 2 
pajkic 

za dojenčke 
95 % bombaž 

in 5 % elastan, 
za deklice, 

s potiskom, 
v kompletu 

različni motivi, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet 2 majic 
za dojenčke 
100 % bombaž 
za dečke, 
s potiskom, v kompletu različni  
motivi, velikosti: 80–98 cm

Komplet 2 spodnjih  
delov trenirk za dojenčke 
100 % bombaž 
za dečke,  
z vrvico v pasu in potiskom,  
v kompletu različni motivi, velikosti: 74–98 cm

Komplet 2 majic 
za dojenčke 
100 % bombaž 
za deklice, 
s potiskom, v kompletu 
različni motivi,  
velikosti: 80–98 cm

Komplet 2 
spodnjih  

delov trenirk 
za dojenčke 

100 % bombaž 
iz bombaža,  

za dečke, z vrvico 
v pasu in potiskom, 

v kompletu različni motivi, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet 2 majic  
za dojenčke  
100 % bombaž  
za dečke, 
s potiskom, 
v kompletu 
različni motivi, 
velikosti: 
80–98 cm

Komplet 2 pajkic  
za dojenčke
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom,  
v kompletu različni motivi,  
velikosti: 74–98 cm

na voljo tudi 
2-delni komplet 

za deklice:

   

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

na voljo v 
2-delnem  
kompletu:

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


