
90 Kč

 od

Letní šaty
100% organická bavlna, na výběr: 
pro holčičky, s potiskem, velikosti: 
104–134 cm – 90 Kč; nebo pro dámy, 
s kapsami, jednobarevné nebo 
s potiskem, velikosti: 36–44 – 180 Kč

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

HIT!

Kolekce šatů
z organické bavlny

ORGANICKÁ  
BAVLNA

Certified by GOTS 
EGL/214167

‘organic’

Nabídka platí od 2. 6. 2022 do 15. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. 

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



150 Kč

100 Kč

120 Kč

150 Kč

Růžový top 
přední část z jemné látky,  

zadní z viskózy s přídavkem  
elastanu, s potiskem, 

 velikosti: S–XXL

Lehounké šortky 
100% viskóza, se širokou 

gumou v pase a potiskem, 
velikosti: 36–42

Tričko Lví král 
100% bavlna, s ohrnutými 
rukávy a potiskem s licencí 
Lví král, velikosti: S–XXL

s potiskem  
na zádech

s potiskem  
na rukávu

Žabky s potiskem 
velikosti: 36–41

Top s krajkou 
100% bavlna, s knoflíčky, 
velikosti: S–XXL

Top  
s volánky 

95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  

s výšivkou  
na ramenech,  

velikosti: S–XXL

60 Kč

150 Kč

nabídka platí od 2. 6. 2022 do 15. 6. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



150 Kč

100 Kč

300 Kč

150 Kč

Top s volánky 
95 % bavlny  

a 5 % elastanu,  
s výšivkou  

na ramenech,  
velikosti: S–XXL

Džíny  
s vysokým  

pasem 
mom střih, s knoflíky,  

řasením v pase 
a kapsami,  

velikosti: 36–44

Džíny  
z lehkého denimu

rovný střih, s vázáním  
a řasením v pase 

a kapsami,  
velikosti: 36–44

Top  
s ozdobným vázáním
bavlněný, velikosti: S–XXL

Top z mušelínu
100% bavlna, velikosti: 36–46

Kostičkovaná  
blůzka
se stojáčkem,  
výstřihem do V  
a volány na ramenech,  
velikosti: 36–46

90 Kč

300 Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem



90 Kč

120 Kč

60 Kč

90 Kč

50 Kč

180 Kč

Dívčí slamák 
se širokou krempou, stužkou  
s bambulkami a nápisem,  
univerzální velikost

Top  
s úzkými ramínky 

95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro slečny, s potiskem,  

velikosti: 134–170 cm Pohodlné šortky
s vysokým obsahem  
bavlny a přídavkem  
elastanu, pro kluky,  
s vázáním v pase  
a kapsami, velikosti:  
134–170 cm

Tričko  
Jurský svět
100% bavlna, pro kluky, 
s potiskem s licencí Jurský svět, 
velikosti: 134–170 cm

Šortky  
s tropickým  
motivem 
100% bavlna, pro slečny, 
s vázáním v pase, 
kapsami a potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

Top  
pro kluky
100% bavlna,  
s potiskem,  
velikosti:  
134–170 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



50 Kč

60 Kč

60 Kč

35 Kč

Overal  
s plameňáky 

100% bavlna,  
pro holčičky, 

s gumou v pase  
a potiskem, 

velikosti:  
104–134 cm

Top  
pro holčičky 

100% bavlna,  
s volánky  

na ramínkách,  
velikosti:  

104–134 cm

Příjemné  
šortky 

100% bavlna,  
pro holčičky, 

s vázáním v pase,  
volánky na bocích  

a potiskem, velikosti:  
104–134 cmŠortky  

s kapsami
z mikrovlákna,  
pro chlapečky, 
s vázáním  
v pase a potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Šortky  
z mikrovlákna
pro chlapečky,  
s vázáním v pase,  
kapsami a potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Tričko  
s gepardem
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

Veselý top
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

50 Kč

60 Kč

90 Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem



dostupný  
také:

     

dostupné  
také:

    
  

dostupné  
také:

    
  

dostupná  
také:

    
  

dostupný  
také:

     

dostupná  
také:

   

60 Kč

 od

180 Kč

150 Kč

50 Kč

 od

Obaly na kosmetiku
na výběr: 4 lahvičky, objem 60 ml, a 3 nádobky,  
objem 10 ml, v uzavíratelné taštičce – 30 Kč;  
nebo 4 lahvičky, objem 100 ml, a 3 nádobky,  
objem 10 ml, v uzavíratelné taštičce  
s potiskem – 50 Kč

Praktická láhev
na výběr: s trubičkou na pití a protiskluzovými pásky,  
objem 700 ml – 50 Kč; nebo s vložkou na ovoce,  
objem 700 ml – 60 Kč

Sada cestovních  
kosmetických  
taštiček 2 ks
se zipem, v sadě: průhledná,  
rozměry: 26 x 6,5 x 17 cm;  
nebo menší  
manšestrová

jednoduše změníte tvar

Kosmetický kufřík
se zavíráním na zip, 
vnitřní kapsou na zip 
a organizérem, rozměry: 
23,5 x 12,5 x 16,5 cm

Měkoučký  
cestovní polštářek 
se zapínáním na patentku,  
na výběr: jednobarevný – 60 Kč;  
nebo s potiskem – 90 Kč

Cestovní  
polštářek  

2 v 1
s možností měnit tvar  

a motivem zvířátka,  
na výběr: jednorožec,  

lev nebo panda

Podložka na pláž
s pohodlnými uchy, zapínáním 
a potiskem na lícové straně, 
na výběr: pro 1 osobu, rozměry: 
90 x 180 cm – 120 Kč; nebo pro 
2 osoby, různé vzory, rozměry: 
150 x 200 cm – 180 Kč

120 Kč

 od

90 Kč

30 Kč

 od

nabídka platí od 2. 6. 2022 do 15. 6. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



180 Kč

120 Kč

120 Kč

90 KčOriginální svíčka  
rozměry: 7,8 x 7,8 x 7,8 cm

Obal na květináč
s 3D vzorem  
keramický, ø 13,5 cm, 
výška 13 cm

Keramická váza 
ø 11,3 cm, výška 24,5 cm

Fotorámeček 
s přírodním okrajem 
rozměry: 17,3 x 22,3 x 2,5 cm

Bavlněná  
deka

s třásněmi,  
rozměry:  

130 x 160 cm

Obal na květináč
k zavěšení 
keramický, se šňůrkami, 
ø 13 cm, výška 9,8 cm

Kobereček  
s třásněmi
rozměry: 60 x 90 cm

Světelný LED řetěz 
10 světýlek ve tvaru lahviček, s dekorací uvnitř,  
rozměry: 5,5 x 2 cm, délka řetězu 165 cm  
(baterie se prodávají samostatně)90 Kč

70 Kč

250 Kč

150 Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem

V PORTO stylu



dostupné  
také:

   

150 Kč

25 Kč

60 Kč

Sada brček  
s ovocem 4 ks

kovová, s dekoracíZásobník  
na nápoje 
s kohoutkem
skleněný, s víčkem,  
objem 4 l

Malá miska 
skleněná, s reliéfním 
vzorem, objem 350 ml

Skleněná mísa
s reliéfním vzorem,  
objem 2,2 l

Sklenice  
s brčkem
skleněná, s kovovým  
víčkem a reliéfním  
vzorem, objem 480 ml

Bavlněné prostírání
s třásněmi, rozměry: 35 x 45 cm

Sklenička  
s reliéfním  

vzorem 
objem 350 ml

40 Kč

50 Kč

150 Kč

60 Kč

Nakupujte bez obav!  
Do 30 dnů můžete zakoupené zboží vrátit.* V PORTO stylu



dostupné  
také:

    
  

dostupná  
také:

   120 Kč

Sada barevných  
brček 4 ks
plastová, s dekorací

Plastová karafa
s víčkem a 10 kostkami  
na led k opakovanému  
použití, objem 1,5 l

Sada  
skleniček 4 ks

objem 550 ml 
(cena za 1 kus 25 Kč)

Sada  
magnetických 

klipsů 5 ks
na lednici  

(cena za 1 kus 8 Kč)

Zásobník  
na nápoje  

s kohoutkem
plastový, s víčkem 

s rukojetí, objem 3,8 l

55 Kč

100 Kč

40 Kč

25 Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem



dostupné  
také:

   

150 Kč

60 Kč

120 Kč

Stylový ubrus 
s potiskem, rozměry: 

140 x 180 cm

Běhoun na stůl 
bavlněný, s třásněmi, 
rozměry: 35 x 180 cm

Hrnek s výrazným vzorem
keramický, objem 330 ml

Dóza  
s bambusovým víčkem
na sypké potraviny, kovová, 
rozměry: 12 x 16,8 cm

Deska na servírování
skleněná, s bambusovými okraji  
a potiskem, rozměry: 35 x 21,5 x 1,5 cm

Sada skleněných 
misek 4 ks

na skladování potravin, s víčky, 
v sadě misky o objemech:  

600 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l

150 Kč

30 Kč

150 Kč

nabídka platí od 2. 6. 2022 do 15. 6. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



dostupná  
také:

   
dostupné   

také:

   

120 Kč

70 Kč

Podsedáky  
na židli 2 ks

rozměry: 38 x 38 cm 
(cena za 1 kus 35 Kč)

Dekorativní polštářek 
s bavlněným potahem a třásněmi, 
rozměry: 43 x 43 cm

Polštářek  
s bavlněným  
potahem 
rozměry: 35 x 50 cm

Sójová svíčka
vonná, v keramické  
nádobce s víčkem,  
čas hoření cca 22 h,  
ø 11 cm, výška 8,5 cm

Polštář na sezení 
s bavlněným potahem, 

rozměry: 45 x 45 x 10 cm

Termotaška na jídlo
se zipem, uchy a potiskem, 
rozměry: 62 x 38 x 13 cm

Láhev  
ve snímatelném obalu
skleněná, se stuhou  
na uzávěru a potiskem  
na obalu, objem 500 ml

180 Kč

70 Kč

250 Kč

180 Kč

180 Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolemV PORTO stylu

SHHO 094418 TESTEX



   

dostupné  
také:

   

120 Kč

50 Kč

Souprava pro miminka
100% bavlna, pro holčičky,  
v soupravě: body s volánky  
na ramínkách, s potiskem,  
a kalhoty s laclem  
s vyšívanou kapsičkou,  
velikosti: 62–92 cm

Body bez rukávků 2 ks
100% bavlna, pro chlapečky, v sadě: jedno  

s potiskem a druhé jednobarevné s knoflíčky,  
velikosti: 62–92 cm

Proužkovaný overal
100% bavlna, pro chlapečky, s aplikací 
a potiskem, velikosti: 62–80 cm

Tričko  
Looney Tunes*
100% bavlna,  
pro chlapečky, 
s potiskem s licencí  
Looney Tunes,  
velikosti: 80–98 cm

Šortky s pleteným páskem
100% bavlna, pro holčičky, s ozdobným knoflíčkem 

a ohrnutými nohavičkami, velikosti: 74–98 cm

Vzdušný top 
100% bavlna, pro holčičky,  

s volánky na ramínkách a potiskem,  
velikosti: 80–98 cm

Kouzelné šatičky
100% organická bavlna,  
pro holčičky, se zapínáním  
na knoflíčky a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

90 Kč
200 Kč

90 Kč

90 Kč 120 Kč

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
tel.: +420 228 881 508 

e-mail: zakaznik@pepco.cz

Buďte s námi v kontaktu Další služby Nakupujte bez obav

dobíjení  kreditu  
doma i do zahraničí

elektronické  
dárkové karty

* Formulář pro navrácení zboží 
najdete na www.pepco.cz.

Do 30 dnů můžete  
zakoupené zboží vrátit.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

@pepco_czpepcocz pepco.cz

Nabídka v jednotlivých prodejnách se může lišit podle množství  
a dostupnosti sortimentu. Některé produkty budou dostupné pouze  

ve vybraných prodejnách. Možné tiskové chyby mohou způsobit  
rozdíl mezi cenami uvedenými v letáku a cenami v prodejně.

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’


