
Kovový 
květináč
s obalem na květiny 

v černé nebo zlaté 
barvě, rozměry: ø 25 cm, 

výška 55 cm

Bavlněný 
koberec
s módními vzory, 
rozměry: 80 × 120 cm

Koš s uchy
kovový, s výpletem 
z přírodního materiálu, 
rozměry: 41,1 × 38 × 37,7 cm

180Kč

180Kč

180Kč

Nabídka platí od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN

INTERIÉR V LOFTOVÉM 

STYLU
NOVÁ
KOLEKCE



Stolní lampa
kovová, s dekorativní 

žárovkou v sadě, rozměry: 
12 × 16,5 × 47 cm

Košík 
z vodního 
hyacintu

s uchy, ø 29 cm, 
výška 23 cm

Originální lucerna*
s pleteným korpusem, 
kovovou rukojetí 
a skleněnou nádobkou 
na svíčku, ø 21 cm, 
výška 24,5 cm

Taburet 
z umělé kůže

s otevíracím sedákem 
a úložným prostorem, 

rozměry: 40 × 40 × 40 cm 

Dekorativní 
polštářek
s povlakem 
ze 100% bavlny, 
rozměry: 35 × 30 cm

Bavlněný 
koberec
s módními vzory, 
rozměry: 80 × 120 cm

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

180Kč

180Kč

300Kč

120Kč

180Kč

350Kč

dostupný 
také:

dostupný 
také:

nabídka platí od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN



Běhoun na stůl
100% bavlna, s ozdobnými 

bambulkami nebo třásněmi, 
rozměry: 35 × 180 cm

Umělá rostlina
v keramickém květináči, 

ø 14 cm, výška 14 cm, 
délka rostliny 40 cm

Rámeček 
v kovovém 
rámu
se šňůrkou 
na zavěšení, 
na fotku 
o rozměrech: 
10 × 15 cm

Polička 
na drobnosti

kovová, rozměry: 
37 × 37 × 9 cm

Kávový stolek
ø 35 cm, výška 35,5 cm

Obal na květináč
keramický, ø 19 cm, 
výška 16,5 cm

180Kč

150Kč

200Kč

120Kč

90Kč

60Kč

HIT!

dostupný 
také:

V našich prodejnách najdete produkty z letáku označené symbolem



Stylová dóza
kovová, na výběr: 
ø 11 cm, výška 15 cm – 50 Kč 
ø 12,5 cm, výška 18 cm – 60 Kč 
ø 22 cm, výška 10 cm – 90 Kč

Hluboký talíř
kameninový, s jemným 

pískovým vzorem, 
objem 550 ml

Hrnek se sítkem
porcelánový, s víčkem, 
objem 460 ml

French 
press*
na přípravu kávy, 
skleněný, s kovovými 
prvky a dřevěným 
víčkem, objem 1 l

Kameninový 
talíř
s jemným pískovým 
vzorem, na výběr: 
dezertní, ø 20 cm – 70 Kč, 
mělký, ø 27 cm – 100 Kč

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

180Kč 90Kč

120Kč

50Kč

od

70Kč

od

nabídka platí od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN



Krájecí deska
z bambusu, oboustranná, se žlábkem na 
zadržení tekutiny, rozměry: 44,8 × 34 cm 

Prkénko na servírování
z bambusu, rozměry: 55,5 × 16 × 1,5 cm

Košík na ovoce 
a zeleninu
kovový, ø 25 cm

Sada 
kuchyňských 
doplňků
silikonové, s bambusovými 
rukojeťmi, v sadě: pěnovačka, 
obracečka a metla na šlehání

Sada kuchyňských nožů 4 ks
ve stojanu, délka ostří: kuchařský nůž – 20 cm, 

univerzální nůž – 20 cm, nůž na chleba – 19,5 cm, 
nůž na zeleninu – 9 cm

Mlýnek na pepř
ze dřeva kaučukovníku, 
s keramickým mlecím 
mechanismem 
a nastavitelnou hrubostí 
mletí, ø 6,5 cm, výška 22 cm

90Kč

120Kč

90Kč

120Kč

150Kč 180Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@PEPCO_CZFACEBOOK.COM

/PEPCOCZ



Košík s uchy
kovový, rozměry: 
29 × 22 × 12,5 cm

Zrcadlo na líčení
stojací, v kovovém 

rámečku, oboustranné, 
z jedné strany 
se zvětšujícím 

sklem, rozměry: 
18,5 × 9,5 × 20 cm

Koš na prádlo
skládací, látkový, přenosný, 

s bambusovým rámem, 
praktický doplněk do 

vaší koupelny, rozměry: 
54 × 34 × 39,5 cm

Dávkovač 
na mýdlo
s pumpičkou, 
rozměry: 
7,5 × 7,5 × 15,5 cm

Dóza na 
kosmetické tampony
s víčkem, ø 7,2 cm, výška 19 cm

Dóza na 
vatové tyčinky
s víčkem, rozměry: 
9,5 × 9,5 × 9 cm

Regál 
z bambusu

se 2 poličkami 
a 2 látkovými 

zásuvkami, 
praktický 

pomocník 
na skladování 
koupelnových 

doplňků, rozměry: 
44 × 34 × 95,5 cm

Snadné složení:

50Kč
120Kč

120Kč

600Kč

350Kč

60Kč

60Kč

nabídka platí od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN



Praktická 
prachovka*
s bambusovou 
rukojetí

Box do 
koupelny
s úchytkami 
a víkem, na výběr: 
4,5 l – 90 Kč 
11 l – 120 Kč 
17 l – 150 Kč

Smeták 
s bambusovou 
tyčí*
délka tyče 128,5 cm

Smetáček s lopatkou*
lopatka se silikonovým okrajem 
a smetáček s bambusovou rukojetí

Kartáč na 
podlahu*
s bambusovou rukojetí

Kartáč 
na nádobí*
s bambusovou rukojetí

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

120Kč

90Kč

50Kč

50Kč

30Kč

90Kč

od

HIT!

dostupný 
také:

    

V našich prodejnách najdete produkty z letáku označené symbolem



Bengalínové 
kalhoty

elastické, 
dobře drží tvar, 

se zapínáním 
vpředu, kapsami 

a žakárovým 
vzorem, velikosti: 

36–44

Bunda s kapucí
z měkké kožešiny, se zapínáním 
na zip, kapsami a malou 
kapsičkou na zip, 
velikosti: 36–44

Pohodlné šaty* 
volný střih, se širokým 

volánem a módním 
vzorem, velikosti: 

36–44

Tričko s výstřihem do V
bavlněné, s viskózou nebo elastanem, 

velikosti: S–XXL

Bavlněné tepláky
se širokou gumou a vázáním 
v pase a nápisy na kapsách 

a ve spodní části nohavic, 
velikosti: S–XXL

Ležérní top
z měkoučké látky s viskózou, 

prodlouženou délkou a řasením 
na bocích, velikosti: S–XXL

Zateplené 
legíny*
jednobarevné, 
velikosti: S–XXL

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

250Kč

300Kč

120Kč

180Kč

120Kč 250Kč

90Kč

dostupné 
také:

   

nabídka platí od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN



Čepice 
Tlapková 
patrola
pro chlapečky, 
obvod: 52–54 cm

Dívčí tričko
bavlněné 
s elastanem, 
pruhované, 
s potiskem, 
velikosti: 
134–170 cm

Čelenka 
ve tvaru 
korunky
pro holčičky, 

se třpytivou nití, 
obvod: 52 cm 

nebo 54 cm

Tepláky s kapsami
100% bavlna, pro slečny, 
s gumou a vázáním 
v pase, jednobarevné, 
velikosti: 134–170 cm

Chlapecká 
bunda
se zapínáním na zip, 
kapsami a nápisy 
na rukávech, 
velikosti: 
134–170 cm

Čepice 
s mašlí
pro holčičky, 
obvod: 52–56 cm

50Kč

300Kč 120Kč

180Kč

120Kč

35Kč

dostupná 
také:

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



Mikina 
s vysokým límcem*
100% bavlna, pro chlapečky, 

2barevná, s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Flanelová košile*
100% bavlna, pro chlapečky, 
s kapsami a kostkovaným 
potiskem, velikosti: 104–134 cm

Tepláky 
s vázáním 

v pase*
100% bavlna, 

pro chlapečky, 
s kapsami, 
3barevné, 

velikosti: 
104–134 cm

Cool 
mikina*
100% bavlna, 
pro chlapečky, 
s nápisy, velikosti: 
104–134 cm

Tričko s nápisem*
pro chlapečky, 

velikosti: 104–134 cm

Tričko 
Mickey Mouse

100% bavlna, pro 
chlapečky, s potiskem, 

velikosti: 104–134 cm

* Výrobek je dostupný od 26. 9. 2021.

100Kč

50Kč

120Kč

150Kč

150Kč

150Kč

nabídka platí od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN



Tepláčky 
s veselými motivy
100% bavlna nebo s vysokým 
obsahem bavlny, pro holčičky, 
s vázáním v pase, kapsami 
a potiskem, velikosti: 
104–134 cm

Legínky 
s myškou Minnie
bavlněné s elastanem, 
pro holčičky, s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Roztomilé legínky
pro holčičky, s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Flísová mikinka
pro holčičky, s výšivkou, 

velikosti: 104–134 cm

Tepláčky s puntíky
96 % bavlny a 4 % elastanu, 
pro holčičky, s vázáním v pase, 
kapsami a potiskem, velikosti: 
104–134 cm

Tylová sukýnka
pro holčičky, dvouvrstvá, 
s gumou v pase a potiskem 
myšky Minnie, velikosti: 
104–134 cm

Tričko s volánkem
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem, velikosti: 
104–134 cm

90Kč

90Kč

90Kč

150Kč

150Kč

90Kč

60Kč

HIT!

dostupné 
také:

dostupné 
také:

dostupné 
také:

V našich prodejnách najdete produkty z letáku označené symbolem



Boty pro holčičky
snadno se obouvají, 

šněrovací i na zip, 
s kožešinkou, velikosti: 

22–31

Boty pro kluky
šněrovací, zateplené, 

velikosti: 33–39

Boty pro chlapečky
snadno se obouvají, zapínání 
na dva suché zipy a na zip 
z boku, zateplené, 
velikosti: 22–32

Boty 
pro slečny

šněrovací i na zip, 
velikosti: 32–37

OBJEVTE VŠECHNY VÝHODY

• pevná, protiskluzová 
podrážka

• vysoký svršek 
stabilizuje kotník

• snadné čištění 
vnějšího povrchu

• vnitřní izolace

300Kč

300Kč

250Kč

250Kč

@PEPCO_CZ

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
TEL.: +420 228 881 508   E-MAIL: ZAKAZNIK@PEPCO.CZ

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU DALŠÍ SLUŽBY NAKUPUJTE BEZ OBAV

FACEBOOK.COM
/PEPCOCZ

PEPCO.CZ DOBÍJENÍ 
KREDITU

ELEKTRONICKÉ 
DÁRKOVÉ KARTY

DO 30 DNŮ MŮŽETE 
ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ VRÁTIT.

* FORMULÁŘ PRO NAVRÁCENÍ 
ZBOŽÍ NAJDETE NA 
WWW.PEPCO.CZ.

30
VÍCE ZA MÉNĚ
... KAŽDÝ DEN

Naše prodejny • Aš • Bílina • Benešov • Blansko • Brandýs nad Labem • Brno • Břeclav • Česká Lípa • Česká Třebová • České Budějovice • Český Brod • Český Krumlov • Český Těšín • Děčín • Dvůr Králové nad Labem • Frýdek-Místek • Frýdlant nad Ostravicí • Havířov • Havlíčkův Brod • Holešov • Hradec Králové • Hranice • Cheb • 
Chomutov • Ivančice • Jablonec nad Nisou • Jablunkov • Jaroměř • Jesenice-Vestec • Jeseník • Jihlava • Jílové u Prahy • Jindřichův Hradec • Karviná • Kladno • Klatovy • Kolín • Kroměříž • Kutná Hora • Kyjov • Lanškroun • Lety • Liberec • Litoměřice • Litvínov • Louny • Mariánské Lázně • Mělník • Milevsko • Milovice • Mladá Boleslav • 
Mníšek pod Brdy • Mohelnice • Most • Náchod • Neratovice • Nové Město nad Metují • Nové Město na Moravě • Nový Bor • Nový Bydžov • Nový Jičín • Nymburk • Olomouc • Opava • Ostrava • Ostrov • Otrokovice • Pardubice • Pelhřimov • Písek • Plzeň • Poděbrady • Praha • Prostějov • Přerov • Příbram • Rakovník • Rychnov nad Kněžnou • 
Říčany • Sokolov • Strakonice • Sušice • Šestajovice • Tábor • Tachov • Teplice • Trutnov • Třebíč • Třeboň • Třinec • Turnov • Týniště nad Orlicí • Uherské Hradiště • Uherský Brod • Unhošť • Ústí nad Labem • Ústí nad Orlicí • Valašské Meziříčí • Varnsdorf • Velké Meziříčí • Vrchlabí • Vsetín • Vyškov • Zlín • Znojmo • Žatec • Žďár nad Sázavou




