
Mikina s kapucí
bavlněná, pro slečny,  

s potiskem a klokaní kapsou,  
velikosti: 134–170 cm 200 Kč

Chlapecká mikina
100% bavlna, s potiskem,

velikosti: 134–170 cm

150 Kč

Dívčí džegíny
s elastanem, velikosti:  
134–170 cm

150 Kč

Tepláky  
s vázáním v pase

100% bavlna, pro kluky,  
s kapsami a potiskem,  

velikosti: 134–170 cm

150 Kč

Právě otevíráme!

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Nabídka platí ve dnech od 4. 10. 2022 do 10. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

4. 10. 2022, 9:00
Retail Park, Pražská 4 296, Mělník



Roztomilé  
tričko
100% bavlna,  
pro holčičky,
s potiskem  
a aplikací,
velikosti:  
80–98 cm

70 Kč

Body pro  
chlapečky 2 ks
s vysokým obsahem  
bavlny a potiskem,  
různé vzory v sadě, 
velikosti: 62–98 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

120 Kč

Legínky  
s kočičkami
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro holčičky, s potiskem,
velikosti: 74–98 cm

70 Kč

Tričko  
se zvířátkem
100% bavlna, pro chlapečky,
s pruhovaným potiskem  
a aplikací, velikosti:  
80–98 cm

90 Kč

Veselé tepláčky
100% bavlna, pro chlapečky,
s vázáním v pase a potiskem,
velikosti: 80–98 cm

70 Kč

Body pro  
holčičky 2 ks

100% bavlna, s potiskem, 
různé vzory v sadě, 
velikosti: 62–98 cm

(cena za 1 kus 60 Kč)

120 Kč

dostupné  
také:

   

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Pruhované tričko
100% bavlna, pro chlapečky,
s potiskem, velikosti: 104–134 cm

70 Kč

Tříbarevná mikina
bavlněná, pro chlapečky,
s potiskem, velikosti:  
104–134 cm

150 Kč

Tepláky s kapsami
98 % bavlny a 2 % elastanu, 

pro chlapečky, s vázáním v pase,
3barevné, velikosti: 104–134 cm

150 Kč

Mikina  
s Minnie Mouse

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

180 Kč

nabídka platí od 4. 10. 2022 do 10. 10. 2022



Džíny  
tvarující postavu
s elastanem, pro dámy,  
přiléhavý střih, jednobarevné,  
velikosti: 36–44

250 Kč

Džíny  
s vysokým pasem
s viskózou a elastanem, pro dámy, 
s kapsami, velikosti: 36–44

300 Kč

Halenka  
s květinovým  
potiskem
pro dámy, volný střih,  
s prodlouženým zadním  
dílem, velikosti: S–XXL

150 Kč

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Kovový budík 
rozměry: 11 × 5,5 × 16 cm 

120 Kč

Kávový stolek 
s dřevěnými nožkami, 
ø 35 cm, výška 35 cm 

200 Kč

Deka z mikrovlákna 
různé barvy, rozměry: 130 × 170 cm 

120 Kč

Vonná svíčka
ve skleněné dóze 
s kovovým víčkem, 
na výběr různé 
vůně a barvy, 
ø 13,5 cm, 
výška 8 cm

120 Kč

LED světelný řetěz 
s koulemi 10 ks 
ø 6 cm, délka řetězu 165 cm, 
na výběr: bílý – 60 Kč
nebo vícebarevný – 70 Kč
(baterie se prodávají samostatně)

60 Kč

 od

    
    

    

dostupný  
také:

dostupná také:

          

nabídka platí od 4. 10. 2022 do 10. 10. 2022



Košík s uchy
rozměry na výběr:
30 × 19 × 17 cm – 60 Kč,
33 × 23 × 20 cm – 90 Kč,
40 × 28 × 22 cm – 120 Kč

Nástěnné hodiny
ø 20 cm50 Kč

Fotorámeček 
různé barvy, na výběr  
na fotografii s rozměry:  
15 × 20 cm – 25 Kč;  
2 ks 10 × 15 cm – 30 Kč  
(cena za 1 kus 15 Kč);  
2 ks 13 × 18 cm – 40 Kč  
(cena za 1 kus 20 Kč);  
A4 – 40 Kč; 30 × 40 cm – 60 Kč

25 Kč

 od

Sametový  
polštářek 2 ks
rozměry: 40 × 40 cm
(cena za 1 kus 30 Kč)

60 Kč

Skleněná váza
výška 20 cm

40 Kč

60 Kč

 od

    
    

    

dostupný  
také:

dostupný také:

        

dostupný také:

        

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Sada ramínek 7 ks
dřevěná, rozměry: 24 × 45 cm
(cena za 1 kus 14,29 Kč)100 Kč

Ručník
100% bavlna,

rozměry na výběr:
30 × 50 cm – 20 Kč,
50 × 90 cm – 60 Kč,

70 × 130 cm – 120 Kč

20 Kč

 od

Koupelnové doplňky
plastové, s proužkovanou  
texturou, na výběr:
kelímek na kartáčky – 30 Kč,
dávkovač na mýdlo – 50 Kč

30 Kč

 od

Sada ramínek 6 ks
plastová, rozměry: 24 × 45 cm
(cena za 1 kus 5 Kč)

30 Kč

dostupné také:

        

dostupný  
také:

    

nabídka platí od 4. 10. 2022 do 10. 10. 2022



Sklenice  
na latté 2 ks
průhledná,  
objem 2 × 270 ml,
lze mýt v myčce  
(cena za 1 kus 27,50 Kč)

55 Kč

Sójová vonná svíčka 
ve skleněné dóze 
s ažurovým dřevěným 
víčkem, různé vůně, 
ø 11 cm, výška 8,5 cm

120 Kč

překvapí kvalitou,  
             okouzlí cenou

Buďte s námi v kontaktu už teď!

@pepco_czpepcocznewsletter

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
tel.: +420 228 881 508    

e-mail: zakaznik@pepco.cz
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Třpytivý Glamour

NOVINKA

Mrkněte na kolekci

Můj obchod

Menu Leták Produkty Prodejna

Zachumlejte se

Mrkněte na kolekci

Bohatství květů

Mrkněte na kolekci

Oáza v etno stylu

Mrkněte na kolekci

Právě 
otevíráme 

PEPCO

4. října 2022, 9:00 

Retail Park 
Pražská 4 296

v Mělníku

Seznamte se s naší nabídkou  
a aktuálními novinkami,  

inspirujte se články  
od kreativních blogerek. 

To vše a ještě více najdete na webu:  

www.pepco.cz


