
60Kč

od

Dívčí šaty
100% organická  
bavlna, na výběr:  
velikosti:  
104–134 cm – 60 Kč; 
nebo velikosti:  
134–164 cm – 90 Kč

Nabídka platí od 22. 4. 2021 do 5. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. 

ORGANICKÁ 
BAVLNA

Více za méně... KažDý Den

Lehounká 
jako pírko!

Certified by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

Certified by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

HIT!

  

dostupné  
také:

 

dostupné  
také:



60Kč

90Kč

90Kč

90Kč

90Kč

60Kč

60Kč

60Kč

Trendy tričko
100% organická bavlna, pro slečny,  
s fotopotiskem, velikosti: 134–164 cm

Bavlněné šortky
pro slečny, s kapsami, řasením  

na nohavicích a vázáním  
v pase, velikosti: 134–164 cm 

Legíny se  
třpytivými  
prvky
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
pro slečny,  
s potiskem  
na nohavici,  
velikosti:  
134–164 cm

Letní overal
100% organická bavlna,  
pro holčičky, s tenkými  
ramínky, gumou v pase  
a potiskem, velikosti:  
104–134 cm 

Top s ozdobným vázáním
100% organická bavlna, pro holčičky,  
s prodlouženým zadním dílem a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Puntíkaté šortky
100% organická bavlna,  
pro holčičky, s vázáním  
v pase a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Legínky  
s mořskými  
motivy
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro holčičky, s potiskem,  
velikosti: 98–134 cm 

Tričko  
s mořskými motivy

100% organická bavlna,  
pro holčičky, s potiskem,  

velikosti: 104–134 cm

 

dostupné  
také:

 

dostupné  
také:

 

dostupný  
také:

nabídka od 22. 4. 2021 do 5. 5. 2021Více za méně... každý den



35Kč

60Kč 90Kč

90Kč

50Kč

90Kč

90Kč

Šortky  
s potiskem
100% organická  

bavlna,  
pro chlapečky,  

s kapsami  
a vázáním v pase,  

velikosti: 104–134 cm

Top  
s želvičkou
100% organická bavlna,  
s potiskem, velikosti:  
104–134 cm

chlapecké  
tílko 

100% organická  
bavlna, s potiskem,  

velikosti: 134–164 cm

Šortky  
s kapsami
100% organická  
bavlna, pro kluky,  
s vázáním v pase  
a potiskem,  
velikosti:  
134–164 cm

Tričko pro  
mořeplavce
100% organická  
bavlna, s potiskem,  
velikosti: 134–164 cm

Tričko  
králík Bugs
100% organická  
bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

Veselé tričko
100% organická bavlna,  

pro chlapečky, s potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

HIT!Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem



90Kč

90Kč

120Kč

50Kč

60Kč

60Kč

60Kč

Certified by  
CU1004064

‘organic’
Certified by USB

TEX4172

‘organic’

Certified by
CU1075906

‘organic’

Certified by
USB TEX 4172

‘organic’
Certified by CERES

0532

‘organic’

Top s volánem
100% organická bavlna,  
pro holčičky, velikosti:  
80–98 cm

Šatičky s límečkem
100% organická bavlna, pro holčičky,  
s volánky na rukávech, zapínáním  
na knoflíčky a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Šortky s aplikací
100% organická bavlna,  
pro holčičky, s kapsami  

a vázáním v pase,  
velikosti: 74–98 cm

Kouzelné tílko
100% organická bavlna,  

pro chlapečky,  
s potiskem  
a aplikací,  

velikosti:  
80–98 cm

Šortky s klokaní kapsou
100% organická bavlna, pro chlapečky,  
s vázáním v pase, potiskem a aplikací,  

velikosti: 74–98 cm

Komplet  
na léto

100% organická bavlna,  
pro chlapečky, v sadě:  

tričko s potiskem  
a jednobarevné šortky  

s kapsami a vázáním  
v pase, velikosti:  

74–98 cm

Body nemo
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
62–92 cm

    
     

dostupný  
také:

 

dostupné  
také:

 

dostupný  
také:

 

dostupné  
také:

 

dostupné  
také:

 

dostupné  
také:

nabídka od 22. 4. 2021 do 5. 5. 2021Více za méně... každý den



200Kč 90Kč

120Kč

90Kč

120Kč

90Kč

60Kč

Pohodlné legínky
100% organická bavlna, pro chlapečky,  

s potiskem, velikosti: 56–80 cm

Body s krátkým rukávem
100% bavlna, na výběr: pro chlapečky,  
s kapsičkou; nebo pro holčičky,  
s potiskem, velikosti: 62–92 cm

Overal  
pro chlapečky
100% organická bavlna,  
s klokaní kapsou, potiskem  
a aplikací, velikosti: 62–80 cm

Body s motýlky 2 ks
100% bavlna nebo 95 % bavlny  
a 5 % elastanu, pro holčičky,  
s potiskem, velikosti: 62–92 cm  
(cena za 1 kus 60 Kč)

Roztomilý komplet
100% bavlna, na výběr:  

pro holčičky, v sadě:  
jednobarevné body a kalhoty  

s laclem s výšivkou; nebo  
pro chlapečky, v sadě: body  

s motýlkem a kalhoty  
s kšandami, velikosti: 62–92 cm

Kojenecká  
láhev nUK
na krmení,  
pro miminka  
ve věku  
6–18 měsíců,  
s dudlíkem,  
objem 250 ml

Hrnek active  
cup nUK
se silikonovým pítkem  
a klipsem na uchycení,  
od 12. měsíců, objem 300 ml

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

 

dostupné také  
v dívčí variantě:

 

dostupný  
také:

    

dostupný také  
v chlapecké variantě:

 

dostupná  
také:

Buďte v obraze: aktuální leták, galerii inspirací  
a mapu prodejen najdete v aplikaci PEPCO



150Kč 120Kč

40Kč

60Kč

60Kč

Pyžamo  
s hláškou

100% organická  
bavlna, pro  

chlapečky, tričko  
s potiskem  

a jednobarevné  
šortky, velikosti:  

92–128 cm

Pyžamo  
pro kluky
100% organická bavlna,  
tričko s potiskem  
a jednobarevné šortky,  
velikosti: 134–176 cm

nízké ponožky 3 páry
76 % organické bavlny, 22 % polyamidu  
a 2 % elastanu, pro kluky, různé vzory  
v sadě, velikosti: 23–30 nebo 31–38  
(cena za 1 pár 13,33 Kč)

Boxerky s potiskem
95 % organické bavlny a 5 % elastanu,  

pro kluky, s gumou s nápisy,  
různé vzory v sadě, velikosti:  
92–128 cm nebo 134–164 cm

chlapecké slipy 3 ks
100% organická bavlna,  
s potiskem, různé vzory  
v sadě, velikosti: 92–128 cm  
(cena za 1 kus 20 Kč)

Certified by USB
TEX2108

‘organic’

Certified by USB
TEX2108

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’‘made with 76% 
organic materials’

Certified by 
CU1000980

HIT!
Pyžama  

pro vaše zlatíčka  
ze 100%  

organické bavlny

nabídka od 22. 4. 2021 do 5. 5. 2021Více za méně... každý den



150Kč

60Kč

120Kč

60Kč

60Kč

60Kč

40Kč

nízké ponožky 3 páry
77 % organické bavlny,  
22 % polyamidu a 1 % elastanu,  
pro dívky, různé vzory v sadě,  
velikosti: 23–30 nebo 31–38  
(cena za 1 pár 13,33 Kč)

Tílko s mašličkou
95 % organické bavlny  
a 5 % elastanu, pro holčičky,  
velikosti: 92–128 cm

Pyžamko  
s mořskými  

zvířátky
100% organická bavlna,  
pro holčičky, s potiskem,  

velikosti: 92–128 cm

cool  
pyžamo
100% organická  
bavlna, pro slečny,  
rukávy a nohavice  
zakončené bez  
obšití, s potiskem,  
velikosti:  
134–164 cm

Kalhotky pro holčičky 3 ks
100% organická bavlna, různé vzory  
v sadě, velikosti: 92–128 cm  
(cena za 1 kus 20 Kč)

Kalhotky  
pro slečny 3 ks
100% organická bavlna,  
různé vzory  
v sadě, velikosti:  
134–164 cm  
(cena za  
1 kus 20 Kč)

Top  
s potiskem 2 ks
95 % organické bavlny  
a 5 % elastanu, pro  
slečny, velikosti:  
134–164 cm  
(cena za 1 kus 30 Kč)Certified by ECOCERT

224049/1070142/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certified by  
CERES-0738

‘organic’

Certified by USB
TEX2108

‘organic’

‘made with 77% 
organic materials’

Certified by 
CU1057669

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_cZfacebook.com 

/pepcocZ



50Kč

180Kč

150Kč

90Kč 180Kč

90Kč

90Kč

od Bavlněný ručník
žakárový, na výběr:  
50 × 100 cm – 90 Kč;
nebo  
70 × 140 cm – 180 Kč

Souprava  
do koupelny
keramická,  
v soupravě:  
zásobník na tekuté  
mýdlo s pumpičkou,  
dóza na kosmetické  
tampony s víčkem  
a mýdlenka

masážní kartáč
se silikonovými výstupky,  
vhodný na masáž pokožky  
a její zpevnění,  
s praktickou rukojetí

Koupelnová předložka
se třpytivou nití, rozměry: 50 × 80 cm

Organizér  
se zrcadélkem

s bambusovým víčkem,  
na kosmetiku, šperky  

nebo doplňky, rozměry:  
14 × 14 × 5 cm

Polštářek do vany
s praktickými přísavkami  
pro upevnění na vanu,  
ideální na relaxaci  
při koupeli, rozměry:  
28 × 18 × 4 cm

Koš na odpadky
s ozdobným 3D vzorem  
a nášlapným pedálem  
pro hygienické otevírání, objem 3 l

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

nabídka od 22. 4. 2021 do 5. 5. 2021Více za méně... každý den



420Kč

250Kč

300Kč

60Kč

od

Stojan  
na květiny*
kovový, rozměry:  
43 × 15 × 50 cm

Stylový  
květináč
plastový, s povrchovou  
úpravou připomínající  
beton, obsahuje  
praktickou vnitřní  
vložku, která usnadňuje  
manipulaci s květinami  
a jejich péči, rozměry:  
22,5 × 22,5 × 42 cm, 
vložka: 22 × 22 × 17,5 cm

Stylový květináč
plastový, s povrchovou úpravou připomínající  
beton, obsahuje praktickou vnitřní vložku,  
která usnadňuje manipulaci s květinami  
a jejich péči, rozměry: 26,5 × 26,5 × 50 cm,  
vložka: 26 × 26 × 20,5 cm

Proutěný košík
s látkovou vložkou,  
na výběr tyto rozměry:  
23 × 18 × 11 cm – 60 Kč 
s uchy: 
28 × 23 × 13 cm – 90 Kč 
33 × 28 × 15 cm – 120 Kč

HIT!
Pořiďte si  
praktické  

pomocníky pro  
svůj domov

JEN 
TEĎ

* Stojan se prodává pouze samotný, bez květináčů a rostlin.

 

dostupné  
také:

Nakupujte bez obav!  
Do 30 dnů můžete zakoupené zboží vrátit* 30


