
60 Kč

 od

Sada nádobí z kameniny
černá, na výběr: 
hrnek, objem 400 ml – 60 Kč, 
dezertní talíř, ø 21 cm – 90 Kč, 
mělký talíř, ø 27 cm – 120 Kč; 
nebo bílá se zlatým okrajem, 
na výběr: 
hrnek, objem 400 ml – 60 Kč, 
dezertní talíř, ø 19 cm – 70 Kč, 
mělký talíř, ø 26 cm – 120 Kč

Vánoční 
obchůdek

Nabídka platí od 24. 11. 2022 do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



90 Kč
120 Kč

180 Kč
Velká salátová  
miska 
z kameniny, ø 19 cm

90 Kč

Malá salátová miska 
z kameniny, ø 14,7 cm, 
objem 870 ml

Mělký talíř 
z kameniny, ø 27 cm

Dezertní talíř 
ø 21 cm

180 Kč
Oválný tác 
z kameniny, 
rozměry: 21 x 30 cm

60 Kč
Jednobarevný  
hrnek 
z kameniny,  
objem 400 ml

nabídka platí od 24. 11. 2022 do 30. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



150 Kč

70 Kč Hluboký talíř
se zlatým okrajem, ø 14 cm

Salátová mísa  
se zlatým  
okrajem 
ø 21 cm

60 Kč
Hrnek s ouškem 
se zlatým okrajem,  
objem 400 ml

200 Kč
Plochá mísa 
se zlatým okrajem, 
rozměry: 30 x 21 cm

70 Kč

 od

Talíř se  
zlatým  
okrajem
na výběr: 
dezertní talíř, 
ø 19 cm – 70 Kč, 
nebo mělký talíř, 
ø 26 cm – 120 Kč

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



740 Kč
Sada příborů 

Gerlach Valor
pro 4 osoby, v sadě:

4 lžíce, 4 nože, 4 vidličky  
a 4 čajové lžičky, nerezová ocel

 

nabídka platí od 24. 11. 2022 do 30. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



250 Kč

Deka sherpa 
oboustranná,

s 3D vzorem na  
jedné straně,

rozměry: 130 x 170 cm
100 Kč

100 Kč

Povlak na  
polštářek
z umělé kožešiny,
s 3D vzorem
na jedné straně,
rozměry: 45 x 45 cm

150 Kč
Vonná sada* 

v sadě: difuzér 100 ml, 
2 svíčky, tyčinky,

v dárkovém balení,
různé vůně na výběr

Sada vonných svíček 3 ks
ve skleněné nádobě, v dárkovém balení, 
vůně na výběr: karamel s čokoládou nebo 
káva s javorovým sirupem 
(cena za 1 kus 33,33 Kč)

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

      

dostupná  
také:    

  

dostupný  
také:

    
  

dostupná  
také:

    
  

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

SH025 162889 TESTEX



120 Kč
Vánoční koule 4 ks
skleněné, průhledné, se zlatým
nebo stříbrným vzorem, ø 8 cm
(cena za 1 kus 30 Kč)

60 Kč

30 Kč

Ozdoby na  
stromeček 12 ks 

různé tvary v sadě, na výběr
různá barevná provedení,

ø 5,5 cm (cena za 1 kus 5 Kč)

Ozdoba ve  
tvaru hvězdy  
rozměry: 14 x 14 cm

dostupné  
také:

nabídka platí od 24. 11. 2022 do 30. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

150 Kč

50 Kč

90 Kč

40 Kč

90 Kč

LED dekorace  
ve tvaru anděla
skleněná, průhledná, výška 16 cm
(baterie jsou součástí balení)

Vánoční LED koule 
skleněná, průhledná,

s ouškem na zavěšení,
ø 9,5 cm, výška 11 cm

(baterie jsou součástí balení)

Vánoční stromeček  
z brokátu 
na výběr: stříbrný, 
zlatý nebo měděný,
na dřevěném stojanu,
výška 24 cm

Dekorace jelen 
průhledná,

2 modely na výběr,
rozměry: 16 x 4 x 20 cm

nebo 10 x 4 x 18 cm

Keramická dekorace  
ve tvaru jelení hlavy 
na výběr: zlatá, stříbrná 
nebo perleťová, výška 15 cm

HIT!

150 Kč
Běhoun na stůl 

vyšívaný flitry, 
rozměry: 35 x 180 cm

dostupný  
také:

   
dostupný  

také:

   

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



350 Kč

350 Kč

280 Kč

250 Kč

Noční košile 
Sugarfree* 

saténová,
s ramínky a potiskem,

velikosti: S–XXL

Sada na spaní Sugarfree 
v sadě: maska na spaní s potiskem,

2 gumičky do vlasů s potiskem a povlak  
na polštářek, jednobarevná

Hebké pyžamo  
Sugarfree* 
saténové, s kontrastním
lemováním a potiskem,
v soupravě: košile se
zapínáním na knoflíky 
a kapsou a šortky
s vázáním v pase,
velikosti: S–XL

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Luxusní  
kimono 
Sugarfree
s páskem
velikosti: S/M, L/XL



90 Kč

350 Kč

Maska na spaní  
Sugarfree 
s potiskem,  
univerzální velikost

Pyžamo s kontrastním 
lemováním Sugarfree* 
saténové, v soupravě: košile se
zapínáním na knoflíky 
a kapsou a šortky
s vázáním v pase,
velikosti: S–XL

Komfortní  
podprsenka  

nebo kalhotky
saténová podprsenka, typ  

plunge, s hlubokým výstřihem
a nastavitelnými ramínky,

velikosti: 70B, 75A–75D,
80B–80D, 85C,  
90C – 200 Kč;

nebo saténové  
kalhotky, vysoké,

velikosti:  
S–XXL – 150 Kč

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

150 Kč

 od



300 Kč

300 Kč60 Kč

420 Kč

350 Kč
Tylové šaty Sugarfree 
pro slečny, 2vrstvé, s podšívkou,  
rozparkem, nařaseným pasem
a potiskem, velikosti: 134–170 cm

90 Kč

Stylová kabelka  
Sugarfree 
se 2 rukojeťmi s kovovými prvky 
a zapínáním na zip

Slavnostní  
čelenka

pro dámy, s potiskem,
univerzální velikost

Čelenka  
s mašlí 

pro holčičky,  
univerzální velikost

Velurové šaty Sugarfree
pro dámy, s výstřihem do V, rozparkem  

na bocích, nařaseným pasem  
a reliéfním vzorem, velikosti: 36–44

Šatičky pro  
princezny Sugarfree 

2vrstvé, tylové s podšívkou, rozparkem,  
nařaseným pasem a potiskem,  

velikosti: 104–134 cm



200 Kč

120 Kč

60 Kč

180 Kč

120 Kč

70 Kč

100 Kč

Mikina s kapucí
z veluru, pro slečny, 
se zapínáním na zip 
a kapsami, jednobarevná, 
velikosti: 134–170 cm

Tričko  
Santa Squad 
100% bavlna, pro kluky,  
s licenčním vánočním  
potiskem The Simpsons,  
velikosti: 134–170 cm

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

Tepláky  
se širokými 
nohavicemi 
z veluru, pro slečny,  
s vázáním v pase,  
jednobarevné,  
velikosti: 134–170 cm

Kostkované  
legínky 

pro holčičky,  
s potiskem,

velikosti:  
104–134 cm

Sváteční mikinka 
nebo tepláčky

100% bavlna, pro chlapečky,  
na výběr: mikinka  

s vánočním potiskem  
nebo tepláky s vázáním  

v pase a nápisy  
u kapes,  

velikosti: 104–134 cm

Vtipné vánoční tričko 
100% bavlna, pro chlapečky, 

s potiskem, velikosti: 104–134 cm

HIT!

dostupné  
také:

   

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



180 Kč

180 Kč

180 Kč 300 Kč

250 Kč

Top s metalickou nití* 
pro dámy, se stojáčkem  
a elastickým zakončením  
rukávů, velikosti: S–XXL

Legíny s jemným leskem
z veluru, pro dámy, jednobarevné,  

velikosti: S–XXL

Midi sukně 
100% viskóza, pro dámy, rozšířená, 
s elastickým pasem, kapsami  
a kostkovaným vzorem, velikosti: S–XXL

Top 
se zrcadlovým  

efektem*
pro dámy, volný střih,

velikosti: S–XXL

Ležérní šaty
100% viskóza, pro dámy,  
s výstřihem do V,  
dvěma rozparky,  
zapínáním na knoflíky  
a kostkovaným potiskem,  
velikosti: 36–44

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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



250 Kč

250 Kč

150 Kč

70 Kč

70 Kč

150 Kč

Podprsenka s vyšitými kvítky
pro dámy, s kosticemi a nastavitelnými ramínky,  

velikosti: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

Saténové  
kalhotky
pro dámy,  
jednobarevné,  
velikosti: S–XXL

Saténová podprsenka 
pro dámy, s kosticemi a nastavitelnými ramínky,  
jednobarevná, velikosti: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

Sexy body
pro dámy, krajkové,  

s vyztuženými  
košíčky, velikosti: S–XL

Body s krajkou
pro dámy, saténové,  
s měkkými košíčky, střižené v pase,  
velikosti: S–XL

Kalhotky  
s vyšitými kvítky 

pro dámy, velikosti: S–XXL

HIT!

dostupné  
také:

   

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



180 Kč

350 Kč

200 Kč

300 Kč

180 Kč

 od

Pyžamko  
s medvídkem 
100% bavlna, pro chlapečky,  
v soupravě:  
tričko s vánočním potiskem  
a kostkované flanelové kalhoty,  
velikosti: 92–128 cm

Pyžamko pro holčičky i slečny 
100% bavlna, v soupravě: 
tričko s vánočním potiskem 
a kostkované flanelové kalhoty, 
na výběr velikosti:
92–128 cm – 180 Kč nebo
134–164 cm – 200 Kč

Bavlněné pyžamo
pro kluky, v soupravě: 
tričko s vánočním potiskem 
a kostkované flanelové kalhoty, 
velikosti: 134–164 cm

Pyžamo s flanelovými kalhotami
100% bavlna, pro pány, v soupravě: tričko s vánočním  
potiskem a kostkované kalhoty, velikosti: M–XXL

Pyžamo na chladné dny 
100% bavlna, pro dámy, flanelové,  
kostkované, v soupravě: košile s límečkem  
a kapsičkou, se zapínáním na knoflíky  
a vázáním v pase, velikosti: S–XL

nabídka platí od 24. 11. 2022 do 30. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



150 Kč

300 Kč

280 Kč

280 Kč

180 Kč

150Kč

 od

Pyžamko pro  
chlapečky 

100% bavlna,  
s vánočním potiskem,  

velikosti: 92–128 cm

Pohodlný župan 
pro dámy, s kapsami, páskem  

a vánočním potiskem,  
velikosti: S/M, L/XL

Pánské  
pyžamo 
100% bavlna, 
s vánočním potiskem,  
velikosti: M–XXL

Pyžamo s praktickým vázáním
100% bavlna, pro dámy,  
s vánočním potiskem,  
velikosti: S–XXL

Pyžamko s potiskem
100% bavlna, pro holčičky i slečny, 
s vánočním potiskem, na výběr 
velikosti: 92–128 cm – 150 Kč 
nebo 134–176 cm – 180 Kč

Pyžamo pro kluky
100% bavlna,  
s vánočním potiskem,  
velikosti: 134–164 cm

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



300 Kč

200 Kč

300 Kč

350 Kč

180 Kč
Plyšová hračka s licencí  

Prasátko Peppa
na výběr: prasátko Peppa 

nebo George, ve vánočním 
oblečení, výška 50 cm

Plyšový sob
se stříbrnými hvězdičkami, délka cca 40 cm

Sada plastelíny  
na zdobení stromečku 
sada obsahuje: 4 různé barvy plastelíny,
plastový vánoční stromeček na ozdobení,
šablony na výrobu ozdob, 4 formičky

Dřevěná  
železnice 
19 prvků 

s vánočními motivy,
v sadě: koleje, brána,

stojací doplňky,
pro děti od 2 let

Adventní kalendář 
Moya Mia 
v sadě: panenka 
a doplňky pro panenku
ve 24 okénkách



Medvídci z PEPCO pomáhají dětem díky vám! Děkujeme! 

CHARITATIVNÍCH MEDVÍDKŮ 
NOVÁ KOLEKCE

Jsou plyšoví, kamarádští a hlavně slouží dobré věci. 100 % zisku z jejich prodeje 
totiž věnujeme na podporu osobního rozvoje, kreativní trávení volného času  

a šťastný život dětí v péči neziskové organizace POMOZTE DĚTEM. 


