
POZVĚTE 
PODZIM

DO SVÉHO 
DOMOVA...

STAČÍ PÁR VHODNÝCH DOPLŇKŮ, 
ABY U VÁS DOMA ZAVLÁDLA  

KOUZELNÁ ATMOSFÉRA  
PODZIMU.

STYLOVÉ  
DOPLŇKY 

DO INTERIÉRU!

Nabídka platí od 17. 11. 2022 do 23. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Skleněný  
svícen  
ø 6,5 cm,  
výška 16,5 cm

Závěsná dekorace 
v makramé stylu, látková, 
rozměry: 50 x 70 cm

Prostírání na stůl
se vzorem a třásněmi, ø 38 cm

Běhoun na stůl 
rozměry: 35 x 150 cm

Sada prostírání na stůl 4 ks
se zapínáním na proužek pro úsporné  
uskladnění, rozměry: 35 x 45 cm 
(cena za 1 kus 37,50 Kč)

60 Kč

300 Kč

70 Kč

70 Kč

150 Kč

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

dostupný  
také:

   



Kovová lucerna 
s koženou rukojetí,  

ø 31 cm, výška 27,5 cm

Keramická  
lucerna  
s kovovou rukojetí, 
ø 18 cm, 
výška 25 cm

Dekorace  
v makramé  

stylu
závěsná, látková, 

rozměry: 50 x 70 cm

Povlak na polštářek 
z umělé kožešiny, 
rozměry: 40 x 40 cm

Přehoz  
s pruhovaným  

vzorem
rozměry:  

160 x 200 cm

Měkký taburet 
s geometrickým vzorem, 
ø 38 cm, výška 38 cm

300 Kč 480 Kč

740 Kč

350 Kč 60 Kč
350 Kč

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



70 Kč90 Kč

90 Kč

150 Kč

60 Kč

Jednobarevný povlak  
na polštářek 

různé barvy na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm

Elegantní povlak na polštářek 
různé barvy na výběr, rozměry: 40 x 40 cm

Povlak na polštářek  
s 3D vzorem 
různé barvy na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm

Povlak na polštářek  
s třásněmi 

různé barvy na výběr,
rozměry: 45 x 45 cm

Sada povlečení  
na polštářek 2 ks 
jedna barva v sadě,
různé barevné sady na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm
(cena za 1 kus 30 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 muže lišit podle množství
a dostupnosti sortimentu. Některé produkty budou dostupné pouze
ve vybraných prodejnách. Fotografie produktů jsou pouze ilustrační  

a mohou se mírně lišit od produktů dostupných v prodejně.


