
BLOGERKABLOGERKA

dla maluszków ORGANICZNEJ
NOWOŚCINOWOŚCI
Z BAWEŁNY

POLECA

10 zł

10 zł

Body 100% BAWEŁNY ORGANICZNEJ
niemowlęce, chłopięce, z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

        

10 zł

Spodnie 
DRESOWE 
100% BAWEŁNY 
ORGANICZNEJ
chłopięce, z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

    

KOSZULKA 
100% BAWEŁNY 
ORGANICZNEJ
niemowlęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 80-98 cm,
dziewczęca

    
lub chłopięca

    

10 zł

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

6.08-12.08
2020

MATERIAŁ BEZPIECZNY DLA SKÓRY, 
UZYSKIWANY Z BAWEŁNY TYLKO 
Z EKOLOGICZNYCH UPRAW

MIĘKKI, WYKOŃCZONY GŁADKĄ I PUSZYSTĄ 
FAKTURĄ PRZYPOMINAJĄCĄ SKÓRKĘ 
BRZOSKWINI

WYJĄTKOWO PRZEWIEWNY, POZWALAJĄCY
SKÓRZE ODDYCHAĆ I NIEZAWIERAJĄCY
ŻADNYCH WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH



20 zł

pajac 
100% BAWEŁNY
ORGANICZNEJ
niemowlęcy, dziewczęcy
lub chłopięcy, z nadrukiem, 
rozmiary: 56-86 cm

Body 100% BAWEŁNY
ORGANICZNEJ
niemowlęce, dziewczęce
lub chłopięce, z nadrukiem, 
rozmiary: 62-92 cm

kardigan
z dzianiny 
o miękkości 
kaszmiru, 
z ozdobnymi 
guziczkami 
na rękawach, 
rozmiary: S-L

2-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny organicznej,

niemowlęce, dziewczęce lub chłopięce,
rozmiary: 0-22

jeggingsy
z wysoką 
zawartością bawełny 
i z elastanem, 
z marszczoną gumą 
w pasie, rozmiary: 36-44

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu, 
wygodne i uniwersalne, gładkie,
długość 7/8, rozmiary: S-XXL

Sweter
z przedłużonym zaokrąglonym tyłem 

i z rękawami w paski, 
rozmiary: S-XXL

top
95% bawełny i 5% elastanu, klasyczny 
i uniwersalny, gładki, rozmiary: S-XXL

        

10 zł

10 zł

6 zł

30 zł

30 zł

30 zł

20 zł

15 zł

10 zł

kardigan
z dzianiny 

o miękkości 
kaszmiru, 

zapinany na guziki, 
z dekoltem V, 
rozmiary: S-L

body 100% BAWEŁNY 
ORGANICZNEJ
niemowlęce, z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm, 
do wyboru: dziewczęce                lub chłopięce

                          

10 zł

KOSZULKA
lub legginsy
niemowlęce, 
dziewczęce,
z nadrukiem, 
koszulka:
100% bawełny 
organicznej,
rozmiary: 80-98 cm

    
legginsy: 95% bawełny 
organicznej i 5% elastanu,
rozmiary: 74-98 cm

  

z wysoką zawartością bawełny organicznej,

    

NATURALNA

MIĘKKOŚĆ

I KOMFORT

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów 
jUŻ teraz w aplikacji mobilnej PEPCO!

Bo
najważniejsza
      jest

WYGODA



MULTIRAMKA 
na 3 zdjęcia
pionowa, wymiary zdjęć: 
10 x 15 cm

    

DEKORACJA
z ramką na zdjęcie 
w kształcie serca 
i z napisem

KULE ŚWIETLNE LED 10 SZT.
dł. 165 cm, różne kolory,

baterie są sprzedawane oddzielnie

            

15 zł

od

20 zł

30 zł

koc
żakardowy, z mikrofi bry,  
wymiary: 150 x 200 cm

    

20 zł

poduszka
z weluru, ø 40 cm

Akcesoria łazienkowe
z matowego szkła, z metalowymi 
elementami, do zamontowania 
na ścianie, do wyboru: 
kubek na szczoteczki – 9,99 zł,
mydelniczka – 14,99 zł,
dozownik do mydła – 14,99 zł

Szczotka 
do WC
z osłonką 
z matowego szkła, 
z metalowymi 
elementami, 
do zamontowania 
na ścianie

Dywanik 
łazienkowy

puszysty, 
z błyszczącą nitką,

wymiary: 45 x 75 cm

    

Kosz Z POKRYWĄ
ażurowy, do wyboru: 

poj. 6,8 l – 15 zł,
poj. 15 l – 20 zł,

na pranie, poj. 57 l – 40 zł

    

ramkA na zdjęcie
do wyboru:

10 x 15 cm – 4,99 zł,
15 x 20 cm – 6,99 zł,

A4 – 9,99 zł

    

pudełka 2-pak
kartonowe, różne kolory i wzory, do wyboru:

33 x 23,5 x 17 cm (A4) – 4,99 zł, 
37 x 27 x 21 cm – 7,99 zł

            

10 zł

4 99
od

9 99
od

24 99

9 99

9 99

4 99
od

Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard
@pepcoplfacebook.com

/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 

W łazience
wszystko Pomysł

na pr zytulne
WNĘTRZE

W PORZĄDKU!



40 zł

20 zł

40 zł

10 zł

10 zł

Kołonotes
80-kartkowy, z metalizowaną okładką 

z nadrukiem Myszki Minnie

        

OSŁONKA 
NA DONICZKĘ 
ceramiczna, 
z wytłaczanym wzorem, 
ø 13,5 cm, wys. 12,5 cm

    

OSŁONKA
NA DONICZKĘ

ø 15 cm, 
na metalowych 

nogach, 
wys. 70 cm

ZESTAW L.O.L. PAMIĘTNIK 
Z MAGICZNYM DŁUGOPISEM
pamiętnik z odwracalnymi cekinami 
i długopisem z lampką UV do zapisków 
widocznych tylko w świetle lampki,
z naklejkami w zestawie

Sztuczna 
roślinka

wys. 40 cm, 
w doniczce, 

ø 12,5 cm

budzik
z metalowymi dzwonkami, 
wymiary: 11 x 5,5 x 16 cm

Stolik 
KAWOWY

metalowy, 
składany,
ø 47 cm, 

wys. 50,5 cm

8 zł 5 zł

5 zł

kołozeszyt A5
80-kartkowy, z metalizowaną 
okładką z nadrukiem

    

Piórnik
silikonowy, 
z wytłaczanym wzorem, 
zapinany na suwak, 
wymiary: 4,5 x 4,5 x 19 cm

    

Piórnik
z napisem, 
zapinany na suwak, 
wymiary: 4 x 9 x 20 cm

    

Worek NA kapcie 
i buty

z nadrukiem

Plecak 
MŁODZIEŻOWY

z zewnętrzną 
kieszenią, z nadrukiem

25 zł

20 zł

40 zł

49 99

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl 
Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO 

– szybko, wygodnie i bez prowizji!

Stwór z swoje
wymar zone
BIURKO



6 zł

teczka z rączką
dziewczęca lub chłopięca, do wyboru różne licencje

            

Worek NA kapcie i buty
dziewczęcy lub chłopięcy, do wyboru różne licencje 

            

Plecak przedszkolny 3D
jednokomorowy, dziewczęcy lub chłopięcy, 
do wyboru różne licencje 

        

Plecak 
MŁODZIEŻOWY

2-komorowy, 
dziewczęcy lub chłopięcy, 

z zewnętrzną kieszenią
i z elementami odblaskowymi

Plecak 
MŁODZIEŻOWY
3-komorowy,
dziewczęcy lub chłopięcy, 
z bocznymi kieszeniami 
i z elementami odblaskowymi

        

15 zł

15 zł

60 zł70 zł

Piórnik 3D
jednokomorowy, 

zapinany na suwak, 
wymiary: 21 x 15 x 5 cm

15 zł

więcej
za mniej

...codziennie

@pepcopl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999   e-mail: klient@pepco.eu

bądź na bieżąco poznaj nowe produkty kupuj bez obaw

Masz 
30-dniowe

prawo do zwrotu
* Regulamin 

zwrotów dostępny 
na www.pepco.pl

facebook.com
/PEPCOpl

pepco.pl doładowania kart
telefonicznych

krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty

podarunkowe

Aplikacja
mobilna

PEPCO

30


