
250 Kč

 od

Softshellová 
bunda s kapucí Bekkin
chrání před větrem, prodyšná, chrání před větrem, prodyšná, 
se zapínáním na zip, kapsami se zapínáním na zip, kapsami 
se zipy a reflexními prvky, na výběr: se zipy a reflexními prvky, na výběr: 
pro holčičkypro holčičky, voděodolná,  , voděodolná,  
velikosti: 104–134 cm – 250 Kč;  velikosti: 104–134 cm – 250 Kč;  
nebo nebo pro pánypro pány, velikosti:  , velikosti:  
S–XXL – 350 KčS–XXL – 350 Kč

Nabídka platí od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Keep on moving

NOVINKA



180 Kč
350 Kč

300 Kč 280 Kč

150 Kč

350 Kč

Stylové tepláky Bekkin
pro pány, s vázáním v pase,  pro pány, s vázáním v pase,  
kapsami vpředu, skrytou kapsou  kapsami vpředu, skrytou kapsou  
vzadu a reflexními prvky, velikosti:  vzadu a reflexními prvky, velikosti:  
S–XXLS–XXL

Dámské tenisky Bekkin 
šněrovací, s reflexními prvky  
a profilovanou stélkou, velikosti: 36–41

Softshellová  
bunda Bekkin 
pro dospělé
chrání před větrem,  chrání před větrem,  
prodyšná, s kapucí,  prodyšná, s kapucí,  
zapínáním na zip,  zapínáním na zip,  
kapsami na zipy,  kapsami na zipy,  
suchými zipy na  suchými zipy na  
rukávech a reflexními  rukávech a reflexními  
prvky, na výběr: prvky, na výběr: 
pro dámypro dámy, velikosti:  , velikosti:  
36–46; nebo  36–46; nebo  
pro pánypro pány, velikosti:  , velikosti:  
S–XXL S–XXL 

Sportovní legíny Bekkin 
pro dámy, rychleschnoucí, prodyšné,  pro dámy, rychleschnoucí, prodyšné,  
se třpytivými a reflexními prvky,  se třpytivými a reflexními prvky,  
velikosti: XS–XLvelikosti: XS–XL

Bavlněné tričko Bekkin 
pro pány, s potiskem, velikosti: S–XXL

Funkční tričko 
Bekkin 
pro dámy, sportovní,  
rychleschnoucí,  
prodyšné, 2barevné,  
velikosti: XS–XL

nabídka platí od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

Keep on moving

VODĚODOLNÉ VĚTRUVZDORNÉVLASTNOSTI: PRODYŠNÉ



300 Kč

420 Kč

300 Kč

350 Kč

300 Kč250 Kč

Pánské tenisky Bekkin 
šněrovací, s reflexními prvky 
a profilovanou stélkou,  
velikosti: 40–45 Mikina Bekkin  

se stojáčkem  
pro dámy, zateplená,  
se zipem u krku a kapsami,  
jednobarevná, velikosti: S–XXL

Zateplené tepláky Bekkin 
pro dámy, s vyšším elastickým pasem 

a kapsami na zip, jednobarevné, 
velikosti: S–XXL

Mikina Sunshine
s vysokým obsahem bavlny,  
pro dámy, prodloužená délka,  
s rozparky na bocích a potiskem,  
velikosti: S–XXL

Mikina  
Bekkin na zip 

pro pány, s kapucí,  
kapsami a reflexními  

prvky, velikosti: S–XXL

Tepláky Bekkin  
s vázáním v pase  

pro pány, s kapsami  
na zip a reflexními  

prvky, velikosti: S–XXL

NOVINKA
Produkty z NOVÉ KOLEKCE Bekkin najdete  

v prodejně označené tímto symbolem

RYCHLESCHNOUCÍ REFLEXNÍ 
PRVKY

TEPELNÝ 
KOMFORT

PROFILOVANÁ 
STÉLKA



120 Kč

150 Kč

350 Kč
300 Kč

Softshellová bunda Bekkin 
pro teenagery 
voděodolná, chrání před větrem,  voděodolná, chrání před větrem,  
prodyšná, s kapucí, zapínáním na zip,  prodyšná, s kapucí, zapínáním na zip,  
kapsami na zipy a reflexními prvky, na výběr:  kapsami na zipy a reflexními prvky, na výběr:  
pro klukypro kluky, se suchými zipy na rukávech;  , se suchými zipy na rukávech;  
nebo nebo pro slečnypro slečny, s manžetami na rukávech,  , s manžetami na rukávech,  
velikosti: 134–170 cmvelikosti: 134–170 cm

Tričko Bekkin  
s potiskem 

pro kluky,  
rychleschnoucí,  

s reflexními prvky,  
velikosti: 134–170 cm

Tenisky Bekkin pro kluky* 
šněrovací, s reflexními prvky 
a profilovanou stélkou, 
velikosti: 33–39

* 
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Tričko Bekkin na cvičení 
pro slečny, rychleschnoucí, prodyšné, 
s potiskem a reflexními prvky, 
velikosti: 134–170 cm

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

Keep on moving

VODĚODOLNÉ VĚTRUVZDORNÉ PRODYŠNÉVLASTNOSTI:



350 Kč

250 Kč

250 Kč
250 Kč

250 Kč

250 Kč

Mikina Bekkin ve zkrácené délce 
pro slečny, s kapucí, třpytivými vsadkami na rukávech,  
reflexními prvky a potiskem, velikosti: 134–170 cm

Tenisky Bekkin  
pro slečny*
šněrovací, s reflexními prvky 
a profilovanou stélkou, 
velikosti: 32–37

Kabátek LOVE DAYS 
pro holčičky, chrání před větrem,  
zateplený sherpa flísem, na zip, 

s manžetami na rukávech, kapsami 
a potiskem, velikosti: 74–98 cm

Mikina Bekkin  
s klokaní kapsou

pro kluky, s kapucí  
a reflexními prvky,  

velikosti: 134–170 cm

* 
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Tepláky Bekkin  
s kapsami 

pro kluky, s vázáním  
v pase a reflexními prvky,  

velikosti: 134–170 cm

Jogger kalhoty Bekkin 
pro slečny, s vázáním v pase,  

našitými kapsami a potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

NOVINKA
Produkty z NOVÉ KOLEKCE Bekkin najdete  

v prodejně označené tímto symbolem

RYCHLESCHNOUCÍ REFLEXNÍ 
PRVKY

TEPELNÝ 
KOMFORT

PROFILOVANÁ 
STÉLKA



250 Kč

300 Kč

180 Kč 120 Kč

120 Kč

90 Kč
200 Kč

Mikina Bekkin 
pro volný čas  
se zipem a kapsami,  

na výběr: pro holčičky,  
rychleschnoucí, prodyšná; 

nebo pro chlapečky,  
velikosti: 104–134 cm

Trendy  
legínky  

pro holčičky,  pro holčičky,  
sportovní,  sportovní,  

rychleschnoucí,  rychleschnoucí,  
prodyšné,  prodyšné,  

s kontrastními  s kontrastními  
a reflexními  a reflexními  

prvky, velikosti:  prvky, velikosti:  
104–134 cm104–134 cm

Dětské tenisky Bekkin* 
šněrovací se suchým zipem, s reflexními prvky  
a profilovanou stélkou, na výběr:  
pro holčičky, velikosti: 22–31; nebo 
pro chlapečky, velikosti: 22–32

Pohodlné tepláky Bekkin 
pro chlapečky, s vázáním v pase,  pro chlapečky, s vázáním v pase,  
kapsami a potiskem, velikosti: 104–134 cmkapsami a potiskem, velikosti: 104–134 cm

Softshellová bunda Bekkin 
pro menší děti 

voděodolná, chrání před větrem, prodyšná, s kapucí,  voděodolná, chrání před větrem, prodyšná, s kapucí,  
zapínáním na zip, kapsami na zipy a reflexními prvky, zapínáním na zip, kapsami na zipy a reflexními prvky, 

na výběr: na výběr: pro chlapečkpro chlapečkyy, se suchými zipy , se suchými zipy 
na rukávech; nebo na rukávech; nebo pro holčičkypro holčičky, s manžetami  , s manžetami  
na rukávech a potiskem, velikosti: 104–134 cmna rukávech a potiskem, velikosti: 104–134 cm
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Tričko s ozdobným rozparkem 
pro holčičky, rychleschnoucí, prodyšné,  
velikosti: 104–134 cm

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

nabídka platí od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

Keep on moving

PRODYŠNÉ REFLEXNÍ 
PRVKY

VODĚODOLNÉ VĚTRUVZDORNÉ PROFILOVANÁ 
STÉLKA

RYCHLESCHNOUCÍ



200 Kč

200 Kč

90 Kč

 od

300 Kč

300 Kč

Lehká bundička   
pro chlapečky, větruvzdorná, na zip, 
s kapsami, lze ji připojit zipem  
k zateplené bundě, velikosti: 74–98 cm

Zateplená bundička 
pro chlapečky, na zip,  
s kapsami a aplikací,  

lze spojit zipem s lehčí  
bundičkou, velikosti:  

74–98 cm

Souprava  
pro chlapečky 

100% bavlna,  
v soupravě: body 

s dlouhými rukávy,  
vestička na zip 

a s kapucí a tepláčky,  
s licenčním potiskem Madagaskar,  

velikosti: 62–92 cm 

Souprava  
pro holčičky 

100% bavlna, v soupravě:  
body s dlouhými rukávy,  
svetřík se zapínáním na  

patentky a tepláčky, 
s licenčním potiskem  

Minnie Mouse, velikosti:  
62–92 cm 

Body s praktickým  
zapínáním  
100% bavlna, se 2 řadami patentek,  
na výběr: pro chlapečky, proužkované,  
velikosti 62–92 cm – 90 Kč;  
nebo pro holčičky, s nášivkou  
a výšivkou na rukávech,  
velikosti: 62–92 cm – 100 Kč

©
D
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HIT!Produkty z letáku najdete v prodejně  
označené tímto symbolem

VNITŘNÍ  
VRSTVA

VNĚJŠÍ  
VRSTVA

Bundičky spojte 
k sobě nebo 

využijte každou 
zvlášť! 



50 Kč

 od

50 Kč

 od

100 Kč

 od

70 Kč

60 Kč

 od

Krátké ponožky 3 páry 
s vysokým podílem organické bavlny
a elastanem, pro holčičky i slečny,
různé vzory v sadě, na výběr:
velikosti: 23–30 – 50 Kč (cena za 1 pár 16,67 Kč)  
nebo velikosti: 31–38 – 60 Kč (cena za 1 pár 20 Kč)

Top s úzkými  
ramínky 2 ks 
95 % organické bavlny
a 5 % elastanu, pro slečny,
různé barvy v sadě,
velikosti: 134–164 cm
(cena za 1 kus 35 Kč)

Chlapecké  
boxerky 2 ks 

95 % organické bavlny a 5 % elastanu,
s potiskem, různé vzory v sadě,  

na výběr: velikosti: 92–128 cm – 100 Kč  
(cena za 1 kus 50 Kč) nebo velikosti:  

134–164 cm – 120 Kč (cena za 1 kus 60 Kč)

Pruhované ponožky 3 páry 
s vysokým obsahem organické bavlny  
a elastanem, pro kluky, různé barvy v sadě, na výběr:  
velikosti: 23–30 – 50 Kč (cena za 1 pár 16,67 Kč)  
nebo velikosti: 31–38 – 60 Kč (cena za 1 pár 20 Kč)

Dívčí kalhotky 2 ks
95 % organické bavlny a 5 % elastanu,
různé barvy v sadě, velikosti na výběr:
92–128 cm – 60 Kč (cena za 1 kus 30 Kč)  
nebo 134–164 cm – 70 Kč (cena za 1 kus 35 Kč)

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’
Certified by USB

TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



90 Kč 40 Kč

90 Kč 20 Kč

60 Kč

Cestovní sada 
na kreslení 
v sadě: knížečka na kreslení
a 3 stíratelné fixy

Blok se samolepkami  
5 listů se samolepkami  
a hrací deskou na lepení,  
na výběr různé tematické sady

3D samolepky 
s licenčními motivy,  
na výběr: s hrdiny Disney  
nebo Marvel

3D pěnová mozaika 
sada obsahuje: skládací model a pěnové prvky  

pro nalepení, na výběr různé vzory

Sada razítek 26 ks
různé vzory a barvy v sadě, 

různé sady na výběr
(cena za 1 kus 3,46 Kč)

Vyškrabávací  
obrázky

 s bambusovým  
rydlem, 6 listů, 

dostupné  
různé vzory

50 Kč

dostupná  
také:

   
dostupný  

také:

   

dostupná  
také:

    
  

dostupné   
také:

    
  

HIT!Produkty z letáku najdete v prodejně  
označené tímto symbolem



120 Kč

 od

200 Kč

300 Kč 250 Kč

60 Kč

480 Kč
Konferenční stolek 
s podnosem z vodního hyacintu,  
na kovových nožkách, ø 40 cm, výška 50 cm

Pletený košík
s rukojeťmi, na výběr:
ø 20,5 cm, výška 18 cm – 120 Kč,
ø 27 cm, výška 23 cm – 180 Kč,
ø 35 cm, výška 26 cm – 250 Kč,
ø 39 cm, výška 31 cm – 350 Kč

Umělá tráva 
v pleteném květináči,
ø 16 cm, výška 60 cm

Povlak  
na polštářek  

s potiskem 
ze 100% bavlny,

rozměry: 45 x 45 cm

Polštářek  
s třásněmi 
v povlaku ze 100% bavlny,
ø 40 cmDeka s 3D vzorem 

100% bavlna, rozměry: 130 x 160 cm

nabídka platí od 9. 2. 2023 do 22. 2. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



60 Kč

300 Kč
200 Kč

120 Kč

70 Kč

180 Kč300 Kč

Prostírání  
na stůl
v boho stylu,
s třásněmi
a potiskem,
ø 38 cm

Bavlněný ubrus 
rozměry: 140 x 220 cm

Obal na květináč
z vodního hyacintu
s plastovým vnitřkem,
ø 12,5–17,5 cm, výška 13 cm

Úložný box s bambulí
ø 14 cm, výška 11 cm

Světelný řetěz 
na baterie,  

s 20 světýlky  
ve tvaru žárovky,  

délka 165 cm 
(baterie se prodávají  

samostatně)

Sada závěsných  
dekorací 3 ks 

z přírodního materiálu,  
rozměry: ø 30 cm,  

ø 25 cm a ø 20 cm

Stolní lampa 
keramická, s látkovým stínítkem, 
rozměry podstavce: ø 14 cm, 
výška 19,5 cm; rozměry stínítka: 
ø 22 cm, výška 16 cm;
výška lampy se stínítkem 30 cm

HIT!Produkty z letáku najdete v prodejně  
označené tímto symbolem

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137



200 Kč

120 Kč

200 Kč

 od

200 Kč

Sójová vonná 
svíčka

ve skleněné dóze
s ažurovým dřevěným

víčkem, různé vůně,
ø 11 cm, výška 8,5 cm

Hodiny  
s kyvadlem 

kovové,  
v loftovém stylu,

rozměry:  
15,5 x 31 x 3 cm

(baterie se  
prodávají  

samostatně)

Kovový obal 
na květináč 

v loftovém stylu,
na nožkách, na výběr:

ø 20,5 cm, výška 19,6 cm – 200 Kč,
ø 26,5 cm, výška 28 cm – 300 Kč

Podnos 
s kovovými rukojeťmi 

rozměry: 33 x 33 x 5/10 cm

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. Fotografie produktů jsou pouze ilustrační

a mohou se mírně lišit od produktů dostupných v prodejně.


