
60 Kč
Sada ramínek 8 ks
s velurovým potahem, prohlubněmi 
na úzká ramínka a otočným háčkem, 
na výběr 4 různé barevné sady,
rozměry 1 ks: 42 x 23 x 0,5 cm
(cena za 1 kus 7,50 Kč)

HIT!

Praktická 
domácnost

Nabídka platí od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



90 Kč
Masážní pomůcka 
na pokožku hlavy, dřevěná,   
se silikonovými výstupky a rukojetí,
rozměry: cca 10 x 8,5 cm

120 Kč
Polštářek 
do vany 
měkký, voděodolný,
s přísavkami a potiskem,
rozměry: 28 x 18 x 4 cm

90 Kč
Kosmetická 
čelenka 
na hlavu, ze sametu,
rozměry: 19 x 9,5 cm

90 Kč
Turban 

na vlasy 
50 % bavlny 

a 50 % bambusových
vláken, rozměry: 

65 x 30 cm

120 Kč

 od
Bavlněný 

ručník 
s gramáží 500 g/m2

a vzorem listů, na výběr:
50 x 100 cm – 120 Kč,
70 x 140 cm – 250 Kč

350 Kč
Polička do vany 
bambusová, nastavitelná,
s kovovou podpěrou
na knihu a místem
na doplňky, rozměry: 
70–105 x 22 x 3 cm

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

   

nabídka platí od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



70 Kč
Dóza

na vatové  
tampony  

s víčkem,
ø 7,5 cm,

výška 19,4 cm

150 Kč
Koupelnové zrcadlo 

v bambusovém rámu,
s možností nastavení

sklonu zrcadla,
rozměry: 15,5 x 20 x 1,5 cm

90 Kč

Věšák na dveře  
kovový, s 5 háčky v různé výši,
rozměry: 38,5 x 8,5 x 30,5 cm

250 Kč

Odpadkový  
koš 

kovový, s 3D vzorem,
a nožním pedálem

k otevírání poklopu,
ø 16,8 cm, výška 24 cm

180 Kč
Keramický  
dávkovač
s pumpičkou 
a přihrádkami 
na doplňky, 
rozměry: 11 x 11 x 18 cm

60 Kč

Dóza na vatové
tyčinky 

s víčkem, rozměry: 
9,4 x 9,4 x 9,4 cm

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



350 Kč
Sada záclon 2 ks  
s jemným pruhovaným 
vzorem a kovovými 
očky, poloprůsvitné,
rozměry: 140 x 260 cm
(cena za 1 kus 175 Kč)

350 Kč
Sada záclon 2 ks  
s jemným pruhovaným 
vzorem a kovovými 
očky, poloprůsvitné,
rozměry: 140 x 260 cm
(cena za 1 kus 175 Kč)

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



420 Kč
Závěs s jemným 
nepravidelným  
vzorem
s kovovými očky,
poloprůsvitný,
rozměry: 135 x 260 cm

420 Kč
Závěs se vzorem
vodorovných  
pruhů  
bavlněný,
s poutky k zavěšení,
rozměry: 140 x 280 cm

350 Kč
Závěs s potiskem

s kovovými očky,
rozměry: 140 x 260 cm

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

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



480 Kč

Závěsná lampa 
se zaplétaným stínítkem,
rozměry: ø 43 cm,
výška 20 cm

150 Kč
Nástěnné 
hodiny 
ø 30,5 cm, hloubka 4 cm
(baterie se prodávají
samostatně)

90 Kč
Běhoun na stůl 

s potiskem, rozměry: 
33 x 150 cm

70 
 od

Kč
Úložný box 

s látkovou podšívkou
a rukojeťmi, různé barvy,

rozměry na výběr:
30 x 19 x 17 cm – 70 Kč,

33 x 23 x 20 cm – 100 Kč,
39 x 27 x 22 cm –  130 Kč

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

420 Kč
Čalouněný taburet 
s potiskem, ø 31,5 cm, výška 37 cm

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

dostupný  
také:

      

nabídka platí od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



70 Kč

 od

Keramická váza 
3barevná, na výběr: nízká,

ø 9 cm, výška 15 cm – 70 Kč;
nebo vysoká, s oušky,

ø 13 cm, výška 20,5 cm – 150 Kč

250 Kč
Závěsná  
dekorace 
s vysokým obsahem
bavlny, v macramé stylu,
2 vzory na výběr,
rozměry: 40 x 80 cm

420 Kč
Taburet s potiskem 

čalouněný, ø 31,5 cm, výška 37 cm

70 Kč
Povlak na polštářek 
s jednostranným potiskem,
rozměry: 45 x 45 cm

300 Kč
Deka  
s 3D vzorem 
100% bavlna,
rozměry: 130 x 160 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

dostupná  
také:

   

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



180 Kč
Stojací  

LED lampa 
s kulatým stínítkem 

a kovovým podstavcem, 
ø 15 cm, výška 36 cm 
(baterie se prodávají 

samostatně)

150 Kč
Klasické 
hodiny
na zeď, ø 30,5 cm, 
hloubka 4 cm 
(baterie se prodávají 
samostatně)

480 Kč
Lampa 
se zaplétaným 
stínítkem 
závěsná, rozměry: 
ø 30 cm, výška 15 cm

60 Kč

 od

Box s látkovou podšívkou 
různé tvary na výběr:

obdélníkový, nízký, rozměry: 
20 x 15 x 10 cm – 60 Kč;

kulatý, ø 18 cm, výška 15 cm – 70 Kč;
čtvercový, rozměry: 20 x 20 x 15 cm – 90 Kč;

obdélníkový, s kovovými očky,
rozměry: 33 x 23 x 17 cm – 130 Kč

70 
 od

Kč
Pletený košík 
s rukojeťmi, různé vzory a barvy,
na výběr: ø 20 cm, výška 11 cm – 70 Kč;
ø 26 cm, výška 12 cm – 100 Kč;
s třásněmi, ø 29 cm, výška 24 cm – 180 Kč;
s bambulkami, ø 39 cm, výška 28 cm – 250 Kč

www.tuv.com  
ID 1111236137

dostupný  
také:

   

dostupné  
také:

   

dostupná 
také:

   

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



180 Kč
Stojan 
na papírové utěrky 
kovový, s dřevěným podstavcem,
ø 15 cm, výška 33 cm

200 Kč
Stojan na talíře 

dřevěný, rozměry: 25 x 25 x 22 cm

250 Kč
Mlýnek 

na pepř  
z bambusového dřeva,

s keramickou čepelí
a možností nastavení

hrubosti mletí, ø 6 cm, 
výška 30 cm

90 Kč
Struhadlo 
na zeleninu 
kovové, s dřevěnou
rukojetí, ø 12 cm, 
výška 27 cm

200 Kč
Kuchyňské prkénko 
dřevěné, s kovovou rukojetí,
ø 30,5 cm, délka rukojeti 14 cm

480 Kč
Košík na ovoce 

kovový, 2patrový,
s dřevěnou rukojetí,

rozměry: 29,5 x 20 x 34 cm

120 Kč
Praktická máslenka 
s bambusovým táckem
a průhledným
plastovým víčkem,
rozměry: 24 x 18 x 7 cm

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



90 Kč
Bavlněné 
tričko 
pro dámy, s potiskem,
velikosti: S–XXXL

300 Kč

Šaty 
s límečkem 
ze 100% lyocellu,  

pro dámy, s kapsičkou,
zapínáním na knoflíky

u krku a oválným 
spodním okrajem,

velikosti: 36–44

150 Kč
Tričko s barevnými 
nášivkami na  
ramenech 
100% bavlna, pro dámy,  
velikosti: S–XXXL

90 Kč
Tričko Escape 
100% bavlna, pro dámy,
s potiskem, velikosti: S–XXXL

nabídka platí od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



300 Kč

Pruhovaná mikina 
pro dámy, volný střih, s kapucí,
velikosti: S–XXL

180 Kč
Tričko Batman 

100% bavlna, pro pány,
s licenčním potiskem,

velikosti: S–XXL

350 Kč
Džíny se širokými 
nohavicemi 
s přídavkem viskózy
a elastanem, pro dámy,
s kapsami,
velikosti: 36–44

180 Kč
Tričko pro  
superhrdiny 
100% bavlna, pro pány, 
s licenčním potiskem Marvel,
velikosti: S–XXL

150 Kč
Teplákové kalhoty  
pro pány, s kapsami, 
vázáním v pase
a rovným střihem
nohavic, jednobarevné,
velikosti: S–XXL

90 Kč
Tričko  
Soundtrack 
100% bavlna, pro pány,
s potiskem,
velikosti: S–XXL

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



120 Kč

Pestré tričko 2 ks 
100% bavlna,
pro slečny, s potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 134–170 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

120 Kč
Dívčí tričko 2 ks 
100% bavlna, s potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 134–170 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

120 Kč
Vzorované  
tričko 2 ks  
100% bavlna,
pro kluky, s potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 134–170 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

150 Kč
Legíny pro volný čas 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro slečny, v sadě: 
s potiskem a jednobarevné,
velikosti: 134–170 cm
(cena za 1 kus 75 Kč)

300 Kč
Tepláky  

s kapsami 2 ks  
100% bavlna,

pro kluky, s vázáním 
v pase a potiskem,
různé vzory v sadě,

velikosti: 134–170 cm
(cena za 1 kus 150 Kč)

180 Kč
Jednobarevná mikina 
bavlněná, pro kluky, s kapucí, 
zapínáním na zip a kapsami, 
velikosti: 134–170 cm

vzory 
v sadě:

vzory 
v sadě:

vzory 
v sadě:

vzory 
v sadě:

   

   

   

nabídka platí od 23. 2. 2023 do 8. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



100 Kč
Veselé tričko 2 ks 
100% bavlna, pro holčičky, v sadě: 
s potiskem a jednobarevné,
velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 kus 50 Kč)

180 Kč
Bomber mikinka 
100% bavlna,
pro chlapečky, se stojáčkem,
zapínáním na zip, kapsami,
a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

180 Kč

Mikina s nášivkou 
100% bavlna, pro holčičky, 
na zip, s kapsami,
velikosti: 104–134 cm

120 Kč
Pastelové legínky 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

200 Kč
Ležérní tepláčky 2 ks 

100% bavlna, pro chlapečky, 
s vázáním v pase a kapsami, 

v sadě: s potiskem a jednobarevné, 
velikosti: 104–134 cm

(cena za 1 kus 100 Kč)

100 Kč

Chlapecké tričko 2 ks 
100% bavlna, v sadě: s potiskem

a jednobarevné, velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 kus 50 Kč)

vzory
v sadě:

vzory
v sadě:

vzory
v sadě:

   

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



200 Kč
Dětský  

overal 2 ks 
100% bavlna,  

pro chlapečky  
nebo holčičky,

s potiskem, různé  
vzory v sadě,

velikosti: 56–92 cm
(cena za  

1 kus 100 Kč)

90 Kč
Roztomilé  
tričko 2 ks 

100% bavlna,
pro holčičky,

s potiskem,  
různé vzory

v sadě,
velikosti:  

80–98 cm
(cena za  

1 kus 45 Kč)

90 Kč

Pohodlné  
legínky 2 ks 

95 % bavlny
a 5 % elastanu,

pro holčičky,
s potiskem,
různé vzory

v sadě,
velikosti: 74–98 cm

(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč

Tričko pro  
neposedy 2 ks  
100% bavlna, pro chlapečky,
s potiskem, různé vzory
v sadě, velikosti: 80–98 cm
(cena za 1 kus 45 Kč)

150 Kč
Tepláčky s vázáním  
v pase 2 ks 
100% bavlna, pro chlapečky,
s potiskem, různé vzory v sadě,
velikosti: 74–98 cm
(cena za 1 kus 75 Kč)

90 Kč
Trendy tričko 2 ks 
100% bavlna, pro holčičky,
s potiskem, různé vzory
v sadě, velikosti: 80–98 cm
(cena za 1 kus 45 Kč)

150 Kč

Stylové  
tepláčky 2 ks 

100% bavlna,
pro chlapečky,  

s vázáním
v pase a potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 74–98 cm

(cena za 1 kus 75 Kč)

90 Kč
Tričko  
s medvídkem  
2 ks  
100% bavlna,
pro chlapečky,
s potiskem,
různé vzory
v sadě,
velikosti:
80–98 cm
(cena za  
1 kus 45 Kč)

90 Kč
Módní legínky 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem, 
různé vzory v sadě, 
velikosti: 74–98 cm
(cena za 1 kus 45 Kč)

pro holčičky:

   

vzory
v sadě:

vzory
v sadě:

vzory
v sadě:

vzory
v sadě:

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.


