TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDEN NAP

BOMBA
AJÁNLAT

750

Ft-tól

100% biopamut
ruha
104-134 cm – 750 Ft,
134-164 cm – 1200 Ft,
vagy női:
36-44 cm – 1500 Ft

további
minták:

további
minták:
további
minták:

BIOPAMUT

‘organikus’
‘organikus’

A puhaság
új szintje

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Az ajánlat 2021.04.22-től 2021.05.05-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDEN NAP

1200

100% biopamut felső

Ft

lányoknak, fényképes mintával,
méretek: 134-164 cm

az ajánlat 2021.04.22-től 2021.05.05-ig érvényes

100% biopamut felső

lányoknak, meghosszabbított hátsó résszel,
oldalt megköthető, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100%
biopamut overál

750

lányoknak, pántos,
gumis derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

1200

Ft

további
minták:

750

Leggings

100%
biopamut
rövidnadrág

Ft

megkötővel a derékrészen,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

750

95% pamut
és 5% elasztán,
lányoknak,
nyomott mintával
méretek:
134-164 cm

1200

Ft

Ft

100% biopamut felső

lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

Ft

100% biopamut
rövidnadrág

lányoknak, zsebekkel,
megköthető derékrésszel,
méretek: 134-164 cm

további
minták:

1200

Ft
további
minták:

750

Leggings

Ft

95% organikus pamut
és 5% elasztán, lányoknak,
nyomott mintával, méretek: 98-134 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben - a bomba ár jelöléssel

1200

BOMBA
AJÁNLAT

100%
biopamut
póló

Ft

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

100% biopamut
ujjatlan póló

1200

fiúknak,
nyomott mintával,
méretek:
134-164 cm

Ft

100% biopamut
rövidnadrág

fiúknak, zsebekkel
és megköthető derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

1200
600

Ft

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

Ft

430

Ft

100% pamut póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

750

Ft

100% biopamut
rövidnadrág

fiúknak, zsebekkel és
megköthető derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

1200
100% biopamut
felső
fiúknak,
Tapsi Hapsi mintával,
méretek: 104-134 cm

Ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDEN NAP

az ajánlat 2021.04.22-től 2021.05.05-ig érvényes

100% biopamut
rövidnadrág

kislányoknak, zsebekkel
és megköthető derékrésszel,
méretek: 74-98 cm

‘organikus’

750

Certified by USB
TEX4172

további
minták:

1200

Ft

100% biopamut
ruha

kislányoknak, gallérral
és fodros vállrésszel,
elöl gombokkal, nyomott mintával,
további
méretek: 74-98 cm
minták:

1200

‘organikus’
Certified by
CU1004064

Ft

további
minták:

750

100% biopamut
felső

Ft

kislányoknak,
ferde fodrozott alsó szegéllyel,
méretek: 80-98 cm

1500

Ft

Body

95% pamut
és 5% elasztán,
kisfiúknak,
Nemo mintával,
méretek: 62-92 cm

100% biopamut
együttes

kisfiúknak, felső
nyomott mintával
és rövidnadrág zsebekkel
és megköthető
derékrésszel, sima,
méretek: 74-98 cm

100% biopamut
póló
kisfiúknak,
nyomott mintával
méretek: 80-98 cm

‘organikus’
Certified by
CU1075906

600

további
minták:

Ft

további
minták:
további
minták:

‘organikus’
Certified by
USB TEX 4172

100% biopamut
rövidnadrág

kisfiúknak, kenguruzsebbel és
megköthető derékrésszel,
nyomott mintával, méretek: 74-98 cm

750

Ft

‘organikus’

Ft

Certified by CERES
0532

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

2600

1200

Ft

100% pamut együttes

100% pamut body

Ft

kisfiúknak, zsebbel vagy kislányoknak,
nyomott mintával, méretek: 62-92 cm

további minták
lányoknak:

kislányoknak, sima body
és kertésznadrág hímzéssel,
vagy kisfiúknak, body
csokornyakkendővel és
nadrágtartós nadrág,
méretek: 62-92 cm

további minták
fiúknak:

1500

Ft

2 darabos body szett
100% pamut vagy 95% pamut
és 5% elasztán,
kislányoknak, nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm
egységár: 750 Ft/db

100% biopamut
nadrág

csecsemőknek, fiúknak,
nyomott mintával,
méretek: 56-80 cm

további
minták:

750
1200

‘organikus’

Ft

Certified by USB
TEX2765

Ft

NUK
cumisüveg
etetéshez,
6-18 hónapos
csecsemőknek,
cumival, 250 ml

‘organikus’
Certified by
CERES-0532

1200
100% biopamut
baba napozó
kisfiúknak,
kenguruzsebbel,
nyomott mintával és
felvarrt címkével,
méretek: 62-80 cm

Ft
Active Cup
NUK itatópohár

szilikon itatócsőrrel,
12 hónapos kortól, 300 ml

1500

Ft

további
minták:

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDEN NAP

Gyermek és felnőtt
pizsamák
100% biopamutból!

‘organikus’
Certified by USB
TEX2108

1800

az ajánlat 2021.04.22-től 2021.05.05-ig érvényes

BOMBA
AJÁNLAT

1500

Ft

100% biopamut
pizsama

Ft

100% biopamut
pizsama

fiúknak, felső
nyomott mintával
és sima rövidnadrág,
méretek: 134-176 cm

fiúknak, felső
nyomott mintával
és sima rövidnadrág,
méretek:
92-128 cm

‘organikus’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organikus’
Certified by USB
TEX2108

750
3 darabos
bokazokni szett

76% organikus pamut,
22% poliamid és 2% elasztán,
fiúknak, különböző mintával,
méretek: 23-30 vagy 31-38
Egységár: 173,33 Ft/pár

520
‘made with 76%
organic materials’
Certified by
CU1000980

Ft

Boxer alsó

95% pamut és 5% elasztán,
fiúknak, nyomott mintával és feliratos
gumis résszel, különböző mintával,
méretek: 92-128 cm
vagy 134-164 cm

‘organikus’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Ft

750

3 darabos 100% biopamut
fehérnemű szett

Ft

nyomott mintával, többféle
változatban, méretek: 92-128 cm
Egységár: 250 Ft/db

Ellenőrizd a kínálatunkra vonatkozó véleményeket,
és oszd meg velünk saját véleményedet

FACEBOOK.COM
/PEPCOHU

@PEPCOHU

100% biopamut
pizsama

lányoknak,
nyomott mintával,
méretek:
92-128 cm

1500
1800

Ft

‘organikus’
Certified by USB
TEX2108

Ft

‘organikus’
Certified by
CERES-0738

100%
biopamut
pizsama

top

lányoknak,
eldolgozatlan
szegéllyel
az ujjrészen
és a combrészen,
nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

95% organikus pamut
és 5% elasztán, lányoknak,
masnival, sima,
méretek: 92-128 cm

750

Ft

2 darabos top szett

‘organikus’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

95% organikus pamut
és 5% elasztán,
lányoknak,
nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm
Egységár: 375 Ft/db

750

‘organikus’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Ft

3 darabos 100% biopamut
fehérnemű szett
‘organikus’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

lányoknak,
többféle
változatban,
méretek:
134-164 cm
Egységár: 250 Ft/db

750

Ft

3 darabos bokazokni szett

‘made with 77%
organic materials’
Certified by
CU1057669

‘organikus’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

77% organikus pamut,
22% poliamid és 1% elasztán,
lányoknak,
különböző mintával,
méretek: 23-30 vagy 31-38
Egységár: 173,33 Ft/db

520

Ft

750

Ft

3 darabos 100% biopamut
fehérnemű szett
lányoknak, többféle változatban,
méretek: 92-128 cm
Egységár: 250 Ft/db

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDEN NAP

100% biopamut
pizsama

100% biopamut
pizsama

női, nyomott mintával,
felső mély hát kivágással,
méretek: S-XL

férfi, felső
nyomott mintával
és sima rövidnadrág,
méretek: M-XXL

2200

az ajánlat 2021.04.22-től 2021.05.05-ig érvényes

Ft

2200

Ft

‘organikus’
Certified by USB
TEX2108

‘organikus’
Certified by
CERES-0738

‘organikus’
Certified by
CERES-0738

1800

Ft

100% biopamut
hálóing
női, nyomott mintával
és felhajtott ujjal,
méretek: S-XXL

‘organikus’

2 darabos
alsó szett

95% organikus pamut
és 5% elasztán, női,
csipkével, méretek: S-XXL
Egységár: 450 Ft/db

3 darabos bokazokni szett
76% organikus pamut,
22% poliamid és 2% elasztán,
női, kontrasztos csíkkal
méretek: 35-42
Egységár: 173.33 Ft/pár

520

Ft

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

900

Ft

2 darabos
fehérnemű szett

95% organikus pamut
és 5% elasztán, női,
sima és csíkos
a szettben, méretek: S-XXL
Egységár: 450 Ft/db

900

‘made with 76%
organic materials’

‘organikus’

Certified by
CU1000980

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben - a bomba ár jelöléssel

2900

1800 1200

Ft

Ft

Ruha

55% lenvászon
és 45% viszkóz,
V-nyakkal
és áttört mintás
alsó szegéllyel,
méretek: 36-44

100% biopamut
felső

Ft

100%
biopamut
póló

összehúzható
és megköthető alsó résszel,
méretek: S-XXXL

‘organikus’

további
minták:

férfi, nyomott mintával,
méretek: M-XXL

Certified by
CERES-0863

BOMBA
AJÁNLAT

további
minták:

‘organikus’
Certified by
CERES-0638

100%
pamut póló

női, Bolondos Dallamok mintával,
méretek: S-XXL

1500

1500

Ft

Ft

100% biopamut
póló
férfi, nyomott mintával,
méretek: M-XXL

‘organikus’
Certified by
CERES-0638

Szoknya

Nadrág

55% lenvászon és
45% viszkóz,
csíkos, szűkített
szabású, elöl gombos,
méretek: S-XXL

2200

Ft

55% lenvászon
és 45% viszkóz
női, oldalsó
és hátsó
zsebekkel,
megköthető
derékrésszel,
méretek:
36-44

2900

Ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDEN NAP

1200

2200

Fürdőkádpárna

Ft

az ajánlat 2021.04.22-től 2021.05.05-ig érvényes

tapadókorongokkal
a hátsó részen,
méretek: 28 x 18 x 4 cm

Ft

Fürdőszobai
kiegészítők

a szett tartalma:
pumpás
szappanadagoló,
kozmetikai vattartartó
fedéllel
és szappantartó

1200

Ft

Tárolódoboz
tükörrel

1200

bambusz fedéllel,
kozmetikumok,
ékszerek vagy kiegészítők
tárolásához,
méretek: 14 x 14 x 5 cm

Ft-tól

100% pamut
törölköző

jacquard mintával,
50 x 100 cm – 1200 Ft
vagy 70 x 140 cm – 2200 Ft

1800

600

Ft

Szemeteskosár

dombornyomott mintával,
feldélnyitó gombbal, 3 l

Fürdőszobaszőnyeg
méretek: 50 x 80 cm

2200

Ft

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

Masszázs kefe

Ft

szilikon tüskékkel,
masszázs és bőrfeszesítő
kezelésekhez

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

750

520

Ft-tól

Fonott tárolókosár

további
minták:

Ft-tól

Képkeret

anyagbéléssel,
választható méretek:
23 x 18 x 11 cm – 750 Ft,
fogantyúval:
28 x 23 x 13 cm – 1200 Ft,
33 x 28 x 15 cm – 1500 Ft

további
minták:

30

csipeszekkel,
10 x 15 cm képhez,
méretek: 19 x 23 x 2,5 cm – 520 Ft,
többrészes képkeret 3 darab 10 x 15 cm képhez,
méretek: 42,8 x 22,8 x 2,5 cm – 1200 Ft

Használd ki
praktikusan a
teret!

5000

BOMBA
AJÁNLAT

Ft

Növénytartó
állvány *

2900

fém,
méretek:
43 x 15 x 50 cm

Ft

Virágcserép

műanyag,
beton hatású,
speciális fogantyús
betéttel,méretek:
22,5 x 22,5 x 42 cm,
betét: 22 x 22 x 17,5 cm

3700
Virágcserép

Ft

műanyag, beton hatású, speciális fogantyús
betéttel, méretek: 26,5 x 26,5 x 50 cm,
betét: 26 x 26 x 20,5 cm

CSAK
MOST
* Az állvány nem tartalmazza a kiegészítőket.

2900

2200
2200

CSAK
MOST
Ft

Sportfelső

Ft

2 az 1-ben
rövidnadrág

Ft

gyorsan száradó,
alakformáló
nyomott mintával,
méretek: XS-XXL

Övtáska

egy testresimuló leggings
és egy laza rövidnadrág
kombinációja,
gyorsan száradó,
gumis és megköthető
derékrésszel, zárható
hátsó zsebbel,
méretek: XS-XXL

cipzárral, állítható övrésszel

Sportleggings

2900

gyorsan száradó,
3/4 hosszúságú,
alakformáló
szabással,
a derékrészbe varrt
hátsó zsebbel,
méretek: XS-XXL

Ft

2900

Ft

Sportfelső
2 az 1-ben

sportmelltartó és oldalt
megköthető
laza top kombinációja,
gyorsan száradó,
méretek: XS-XXL

2900

Ft

Sportleggings

gyorsan száradó,
3/4 hosszúságú,
alakformáló
szabással, derékrészbe
varrt hátsó zsebbel,
méretek:
XS-XXL

Piperetartó
dupla cipzárral,
nyomott
mintával,

3700
1500

Ft

Ft Sportpulóver
gyorsan
száradó,
álló gallérral,
zsebekkel,
cipzárral,
kivágással
a hüvelykujjnak,
méretek:
XS-XXL

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.*A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetők

többet

Lépj velünk kapcsolatba

Ügyfélszolgálat

kevesebbért...

mindennap!

Pepco
applikáció

facebook.com @pepcohu
/PEPCOHU

pepco.hu

Hétfő – péntek:
9:00 – 17:00
E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám:
+36 1 701 0424

Vásárolj
gondtalanul

30
Használd ki a 30 napos
pénzvisszafizetési
garanciát.
A 30 napos
pénzvisszafizetési
garancia szabályai
a pepco.hu oldalon
találhatók.

