
pólók  
az egész 
családnak

600 Ft-tól

BIOPAMUT

Az ajánlat 2021.02.25-től 2021.03.03-ig, illetve a készlet erejéig érvényes

A puhaság  
új szintje

É R E Z H E TŐ M I N ŐS ÉG,
SZ E R E T H E TŐ Á RO N



BIOPAMUT

100% biopamut együttes
body, leggings és hajpánt, 

nyomott mintával, méretek: 62-92 cm
A GOTS tanúsítvány azt jelenti, 
hogy a ruházati termékek 
gyártási folyamatának minden 
szakasza - a nyersanyagoktól 
a kész termékig - ellenőrzött 
társadalmi és környezeti 
kritériumoknak megfelelően 
valósul meg.

GOTS jelölés garantálja, hogy 
a termék a legjobb minőséggel 
rendelkezik, biztonságos a bőr 
számára és környezetbarát.

Válaszd családod számára az igazi
kényelmet! Az organikus pamutból készült 
kollekciónk különleges puhaságot biztosít. 
Ez az anyag igaz barátként bánik, még 
az allergiás és irritációra hajlamos bőrrel is.

A biopamut előállítása kézzel, 
környezetbarát módon 
és a dolgozók szociális körülmények 
fi gyelembevételével történik.
Az ültetvényeken természetes 
növényvédő szereket alkalmaznak. 
Ennek köszönhetően ilyen 
biztonságos ez a pamut anyag.

A 100%-ban organikus pamutból 
vagy magas pamuttartalommal 
készült ruhák rendkívül puhák, 
kényelmesek és kitűnően 
fekszenek a testen.

Az organikus pamutból készült 
ruházati termékek könnyűek és 
szellősek - biztosítják a bőr 
lélegzését, amelynek köszönhetően 
védelmet nyújtanak az irritáció 
ellen. Szintén fontos tény, hogy 
a termékek minősége hosszú időn 
keresztül változatlan marad.

100% biopamut együttes
kisfi úknak, body, leggings és nyálkendő, 
nyomott mintával, méretek: 62-92 cm

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

2200 Ft

2200 Ft

az ajánlat érvényes 2021.02.25-től 2021.03.03-igÉREZHETŐ MINŐSÉG, SZERETHETŐ ÁRON



OnlyBio babaápolási termékek
1 napos kortól, vegán termékek,
99% természetes eredetű összetevőkből, 
ECOCERT tanúsítvánnyal, választható:
test- és arcmosó hab, 300 ml – 1500 Ft
sampon és testmosó gél, 300 ml – 1500 Ft,
testápoló balzsam, 300 ml – 1800 Ft

további minták:

Leggings
95% organikus pamut 
és 5% elasztán, 
kislányoknak, Oroszlánkirály 
nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm 

további 
minták:

100% biopamut 
felső 
kislányoknak 
vagy kisfi úknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 80-98 cm

Certi� ed by ICEA 
GO0650

‘organic’

Certi� ed by ETKO 
4526

‘organic’

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

600 Ft

1500 Ft-tól

1200 Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben - a következő jelöléssel



100% biopamut 
kapucnis pulóver
fi úknak, cipzárral, 
Mickey egér 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% biopamut 
szabadidőnadrág

fi úknak, 
zsebekkel és megköthető 
derékrésszel, Mickey egér 

nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% biopamut
felső
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% biopamut
bomber pulóver

lányoknak, 
zsebekkel, cipzárral, 

nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% biopamut
szabadidőnadrág

fi úknak, kenguru zsebbel, 
megköthető derékrésszel és nyomott mintával 

a nadrágszáron, méretek: 98-134 cm

Certi� ed by USB 
TEX3464

‘organic’

600 Ft

1500 Ft

1800 Ft

2600 Ft

2200 Ft

további 
minták:

az ajánlat érvényes 2021.02.25-től 2021.03.03-igÉREZHETŐ MINŐSÉG, SZERETHETŐ ÁRON



100% biopamut 
pulóver 
lányoknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 134-164 cm

100% biopamut
póló

fi úknak, 
Mickey egér 

nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

Leggings
95% organikus 
pamut és 5% elasztán, 
Minnie egér 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% biopamut
póló 

nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

Certi� ed by USB 
TEX3464

‘organic’

600 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft

további 
minták:

Legyél mindig naprakész: tekintsd meg legújabb újságunkat, 
inspirációkat és üzleteink elérhetőségét mobilalkalmazásunkban



további 
minták:

100% biopamut
felső

lányoknak, 
nyomott mintával,

méretek: 134-164 cm

Szabadidőnadrág
95% organikus 

pamut és 5% elasztán, 
lányoknak, betéttel 

a nadrágszár oldalán 
és megköthető derékrésszel, 

méretek: 134-164 cm

100% biopamut
felső
lányoknak, nyomott mintával, 
méretek: 134-164 cm

100% biopamut
póló 

 nyomott mintával, 
méretek: 134-164

100% biopamut
póló
fi úknak, 
Batman nyomott mintával, 
méretek: 134-164 cm

100% biopamut
szabadidőnadrág
fi úknak, zsebekkel 
és megköthető derékrésszel, 
nyomott mintával a nadrágszáron, 
méretek: 134-170 cm

Certi� ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

Certi� ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

750 Ft

750 Ft

1500 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

további 
minták:

további 
minták:

az ajánlat érvényes 2021.02.25-től 2021.03.03-igÉREZHETŐ MINŐSÉG, SZERETHETŐ ÁRON



Trikó
95% organikus pamut és 5% elasztán, 
lányoknak, méretek: 92-128 cm vagy

100% pamut alsó szett
3 darabos, lányoknak, nyomott mintával,

méretek: 92-128 cm
*Egységár: 250 Ft/db

Titokzokni szett
3 darabos, 76% organikus pamut,
22% poliamid
és 2% elasztán, nőknek,
többféle színben,
méretek: 35-42
*Egységár: 173,33 Ft/db

2 darabos alsó szett
95% organikus pamut és 5% elasztán,
magasderekú alsók masnival,
vagy csipkés alsók, méretek: S-XXL
*Egységár: 450 Ft/db

2 darabos top szett
95% organikus pamut és 5% elasztán,
lányoknak, méretek: 134-164 cm
*Egységár: 375 Ft/db

100% biopamut 
alsó szett
3 darabos, lányoknak, 
nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm
*Egységár: 250 Ft/db

Titokzokni szett
3 darabos, 

többféle változatban,
méretek: 23-38,

választható: kislányoknak,
77% organikus pamut,

22% poliamid és 1% elasztán,
vagy kisfi úknak, 76% organikus pamut,

22% poliamid és 2% elasztán
*Egységár: 173,33 Ft/db

100% biopamut
alsó szett
3 darabos, fi úknak, nyomott mintával, 
többféle változatban, méretek: 92-128 cm
*Egységár: 250 Ft/db

3 darabos, 76% organikus pamut,

*Egységár: 173,33 Ft/db*Egységár: 173,33 Ft/db

többféle változatban, méretek: 92-128 cm

‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by CU 
1000980

‘made with 77%
organic materials’

Certi� ed by CU 
1057669

‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by CU 
1057669

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

900 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft

520 Ft

520 Ft

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed
@PEPCOHUFACEBOOK.COM

/PEPCOHU



100% biopamut
pizsama
választható: lányoknak vagy fi úknak, 
felső nyomott mintával 
és egyszínű rövidnadrág, 
méretek: 92-128 cm

100% biopamut
 pizsama

nőknek, nyomott mintával, 
méretek: S-XL

100% biopamut
pizsama
választható: lányoknak 
vagy fi úknak, 
felső nyomott mintával 
és egyszínű rövidnadrág, 
méretek: 134-164 cm

100% biopamut
pizsama
férfi aknak, póló nyomott mintával 
és egyszínű rövidnadrág, 
méretek: M-XXL

100% biopamut
hálóing
nyomott mintával, 
méretek: S-XXL

Certi� ed by CERES
0738

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by CERES 
0738

‘organic’

Certi� ed by CERES
0738

‘organic’

Certi� ed by USB 
TEX2108

‘organic’

1500 Ft

1800 Ft

1800 Ft

2200 Ft

2200 Ft

az ajánlat érvényes 2021.02.25-től 2021.03.03-igÉREZHETŐ MINŐSÉG, SZERETHETŐ ÁRON

100% biopamut pizsamák 
az egész családnak!



100% biopamut 
pulóver
nőknek,
lekerekített
alsó szegéllyel,
egyszínű,
méretek: S-XXL

Póló
95% organikus pamut
és 5% elasztán,
nőknek, megköthető
alsó szegéllyel,
nyomott mintával,
méretek: S-XXXL

100% biopamut 
felső  
nőknek, ovális nyakú 
és hímzett mintával, 
méretek: S-XXL

további 
minták:

Felső
nőknek, klasszikus szabású,
választható: 95% pamut és 5% elasztán,
ovális nyakú - 900 Ft,
95% organikus pamut és 5% elasztán,
V-nyakú - 1200 Ft,
méretek: S-XXXL

Leggings 
95% organikus pamut 
és 5% elasztán, 
széles gumis derékrésszel, 
méretek: S-XXL

    

további minták:

Top 
95% organikus pamut 

és 5% elasztán, nőknek,
méretek: S-XXL

100% biopamut 
felső 
nőknek, ovális nyakú,
hímzett Minnie egér
mintával,
méretek: S-XXL

Certi� ed by LETIS 
2579

‘organic’

900 Ft-tól

900 Ft

1500 Ft

1800 Ft

1300 Ft

1200 Ft

2200 Ft

további 
minták:

további 
minták:

Az újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben - a következő jelöléssel



Farmernadrág
magas 

pamuttartalommal 
és elasztánnal, 

zsebekkel 
és alakformáló 

varrásokkal 
a nadrágszáron, 

méretek: 36-44

Farmerszoknya
magas pamuttartalommal, zsebekkel, 

megköthető övvel és cipzárral, 
méretek: S-XXL

100% pamut 
farmerruha

zsebekkel, felhajtható 
és pánttal rögzíthető 

ujjrésszel, 
lekerekített alsó résszel, 

méretek: 36-44

100% biopamut 
póló

nyomott mintával, 
méretek: M-XXL

100% biopamut 
felső 

V-nyakú, 
nyomott mintával 

a vállrészen, 
méretek: S-XXL

Kardigán
puha 

anyagból, hosszú, 
zsebekkel, 

méretek: S-L

100% biopamut 
póló

férfi aknak, nyomott mintával, 
méretek: M-XXL

Certi� ed by LETIS 
2579

‘organic’

Certi� ed by CERES
0638

‘organic’

Certi� ed by CERES
0638

‘organic’ 1500 Ft

1500 Ft

1800 Ft

1200 Ft

2900 Ft

3700 Ft

3700 Ft

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:

az ajánlat érvényes 2021.02.25-től 2021.03.03-igÉREZHETŐ MINŐSÉG, SZERETHETŐ ÁRON



Takaró 
polár anyagból, csipkézett szegéllyel, 

méretek: 130 x 170 cm

Lámpás
fém, 
üveg ablakokkal és fogantyúval, 
választható: 
12 x 12 x 27 cm – 1500 Ft, vagy 
17 x 17 x 40 cm – 3700 Ft

Illatosító
pálcikákkal, 

választható illatok: 
fehér liliom

vagy kankalinszirom
& kamélia, 

 150 ml,
méretek: 

12,2 x 5 x 25 cm

Keret 
vázával
fém, 
kép méretei:  
10 x 15 cm, 
kerámia 
váza

Váza
üveg, ø 15 cm,

magassága: 17 cm

Művirág csokor
6 darab, magassága: 27 cm
*Egységár: 125 Ft/db

750 Ft

750 Ft

1500 Ft-tól

1800 Ft

1200 Ft

1200 Ft

    

további 
minták:

    

további
színek:

30 Használd ki a kényelmes vásárlás előnyeit! 
30 napod van meggondolni magad és visszaküldeni a megvásárolt termékeket*

Tavaszi kiegészítők 
minden stílushoz!



100% pamut
ágynemű
mintás, méretek: 
takaró 140 x 200 cm, 
párna 70 x 80 cm

Takaró
méretek: 150 x 200 cm

Asztali futó
méretek: 35 x 180 cm

Tányéralátét 
méretek: 30 x 45 cm

Kosár 
fülekkel, többféle 
színben és méretben: 30 x 19 x 17 cm – 750 Ft,
33 x 23 x 20 cm –  1200 Ft vagy 40 x 28 x 22 cm – 1500 Ft

Párnahuzat 
egyik oldala mintás, 

a másik oldala egyszínű, 
méretek: 40 x 40 cm

további 
minták:

750 Ft-tól

750 Ft

360 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2900 Ft

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. 
Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők.*Az egységcsomagok nem megbonthatóak.

    
további 
minták:

további 
minták:

további minták:

többet 
kevesebbért...
mindennap!

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com
/PEPCOHU

pepco.huPepco 
applikáció

@pepcohu

Vásárolj 
gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafi zetési 

garanciát.
*A 30 napos 

pénzvisszafi zetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30
Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek:
9:00 – 17:00

E-mail: 
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám:
+36 1 701 0424


