INSPIRÁLÓ
ÜNNEPI
ÖTLETEK
dekorációk
játékok
ruházat
ajándék
ötletek

3900

Ft

plüssjáték*

zsiráf vagy dinoszaurusz,
mag. 60 cm

3900

Ft

plüsskutya*

mopsz vagy husky,
mag. 45 cm

1550

Ft

zenélő játék
Télapó,
mag. 20 cm

1200
4600
2

maci projektor

Ft

Ft

függő játék
babakocsihoz

rénszarvas, mag. 20 cm

dallamokkal
és szívhanggal,
rózsaszín vagy kék,
a készlet tartalmazza
az elemeket
*A termék 2021.11.18-tól elérhető
az üzletekben.

fürdőjáték

rák vagy béka,
szappanbuborékokat fúj,
dallamokat játszik, elemmel működik,
az elemek külön kaphatók

2300

6200

Ft

fa vonatszett

Ft

kiegészítőkkel,
45 darabos

interaktív kormány

kulccsal, fényekkel és hangokkal,
a készlet tartalmazza az elemeket

3 az 1-ben
fejlesztő játék
felhő piramissal,
labdás toronnyal
és oktató játékkal

6200

7800

4600

Ft

Ft

Ft

kukásautó vagy autómentő
fénnyel és hanggal, hossz 31 cm, a készlet tartalmazza az elemeket

3

6200

Ft

csocsóasztal

fa, számlálóval
és 2 labdával, méretek:
58,5 x 34 x 20 cm

2300

Ft

puzzle

1000 + 500
darabos,
különböző
mintákkal

3900

Ft

5 az 1-ben
építőjáték

fém,
különböző változatok

6200

Ft

világító teke szett*
repülő koronggal,
elemmel működik,
az elemek külön
kaphatók

4

*A termék 2021.11.18-tól
elérhető az üzletekben.

3100

Ft

pálcika építőjáték

2300

400 darabos

szenzorikus építőkockák

Ft

9 darabos, különböző
szerkezetű, dombornyomott
geometriai mintákkal,
számokkal és állatokkal

3900

Ft

habkocka
készlet

építőkockák bőröndben
150 darabos

5400

80 darabos, könnyű,
különböző formák

Ft

5

10000

Ft

Rainbow High
játékbaba

kiegészítőkkel,
különböző készletek:
Sunny Madison,
Ruby Anderson,
Skyler Bradshaw,
Jade Hunter

2300

játékbaba

Ft

4 váltóruhával
és kiegészítőkkel

Sparkle Girlz játékbaba*
autóval és kinyitható
lakókocsival

11500

Ft

Barbie baba
kisállat szalon

a készlet tartalma: baba,
4 kisállat, ápoló
állomással, amely
pénztárrá alakítható,
kiegészítőkkel

7800
6

2300

Ft

játékbaba

gyerekkel,
bölcsővel
és kiegészítőkkel

Ft

*A termék 2021.11.18-tól elérhető az üzletekben.

3100

Ft

fésülhető
babafej

kiegészítőkkel,
mag. 20 cm

6200

Ft

játékbaba*

Ft

játékbaba*

hordozóval,
váltóruhával
és kiegészítőkkel,
hangokat ad ki,
a készlet tartalmazza
az elemeket

9200

6200

káddal és zuhanyfejjel,
amelyből folyik a víz,
kiegészítőkkel, elemmel működik,
az elemek külön kaphatók

Ft

állatorvosi állomás

a készlet tartalma: kutyus,
orvosi táska kiegészítőkkel,
röntgen, világít és hangokat ad ki,
az állomás méretei: 42 x 37 x 26 cm,
a készlet tartalmazza az elemeket

10000

Ft

fésülködőasztal*

a tükröt nyitó varázspálcával, elemmel működő
hajszárítóval, kisszékkel és kiegészítőkkel, méretek: 67 x 42 cm
az elemek külön kaphatók
*A termék 2021.11.18-tól elérhető az üzletekben.

7

távirányítós terepjáró*
full function

gumi kerekekkel, méretarány 1:10,
2 változatban, a készlet
tartalmazza az elemeket

10000

Ft

távirányítós
terepjáró*
méretarány 1:16,
2 változatban,
a készlet tartalmazza
az akkumulátort,
a távirányítóhoz való elemek
külön kaphatók

7800

Ft

full function

Maserati sportautó*

távirányítható, méretarány: 1:16,
az elemek külön
kaphatók

7800

Ft

full function

mozog oldalirányban,
keresztben
és saját tengelye
körül 360°-ban fordul

4600

5400

cápa autó

Ft

játék teherautó*

távirányítható, fényekkel, 2 változatban,
hossz 50 cm, a készlet tartalmazza az akkumulátort,
a távirányítóhoz való elemek külön kaphatók

8

Ft

hanggal,
2 változatban,
a készlet tartalmazza
az elemeket

*A termék 2021.11.18-tól elérhető az üzletekben.

11500

Ft

Hot Wheels Action
Balance Breakout

a készlet tartalma: pálya
és 3 kisautó

7800

Ft

10000

játék katonai bázis*

hangot kiadó helikopterrel,
a készlet tartalmazza
az elemeket

Ft

Hot Wheels Stunt Garage

hordozható garázs felvonóval,
4 emelet, a készlet 1 kisautót tartalmaz

10000

Ft

játék szerelőasztal*

elemmel működő fúróval,
szerszámokkal és kiegészítőkkel,
az elemek külön kaphatók

*A termék 2021.11.18-tól elérhető az üzletekben.
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2300

Ft

100% pamut
szett fiúknak

karácsonyi, mesehősös mintával,
body, leggings és sapka,
méretek:
56-80 cm

pulóver

100% pamut,
lányoknak, karácsonyi,
mesehősös mintával,
méretek: 74-98 cm

2300

Ft

600

100% pamut felső

Ft

lányoknak, karácsonyi,
méretek: 80-98 cm

100% pamut
szabadidőruha

szoknya

lányoknak, karácsonyi,
csillámos nyomott mintával,
piros vagy fehér,
méretek: 74-98 cm

1200
10

Ft

fiúknak,
3D mintával,
piros vagy
zöld, méretek:
74-98 cm

780

Ft

100% pamut
szabadidőnadrág
lányoknak, karácsonyi,
méretek: 74-98 cm

2300

Ft

1550

Ft

100% pamut mellény

fiúknak, karácsonyi,
méretek: 74-98 cm

100% pamut pulóver

fiúknak, karácsonyi,
bojtokkal,
méretek: 74-98 cm

1900

600

Ft

100% pamut
póló

Ft

fiúknak,
különböző
változatok,
méretek:
80-98 cm

pulóver

100% pamut,
fiúknak,
karácsonyi, szürke
vagy piros,
méretek:
74-98 cm

780

Ft

2300

Ft

farmernadrág

nadrágtartóval,
fiúknak,
méretek:
74-98 cm

780

Ft

100% pamut
szabadidőnadrág
fiúknak,
karácsonyi,
barna
vagy piros,
méretek:
74-98 cm

1200

Ft

állatos házicipő

fiúknak, karácsonyi,
méretek: 18-21

11

állatos mamusz

fiúknak, karácsonyi,
méretek: 22-33

1550

1550

Ft

1550

állatos mamusz
lányoknak,

Ft karácsonyi,
méretek: 22-31

100% pamut
pizsama

lányoknak,
karácsonyi,
méretek: 92-128 cm

pizsama

100% pamut, fiúknak, karácsonyi,
méretek: 92-128 cm

1550

Ft
100% pamut
pizsama

fiúknak, karácsonyi,
méretek: 92-128 cm

1550
100% pamut
pizsama

Ft

lányoknak,
csillámos
nyomott mintával, karácsonyi,
méretek: 92-128 cm

12

Ft

1550

Ft

pulóver

2300

lányoknak, karácsonyi,
méretek: 104-134 cm

2300

Ft

pulóver

Ft

fiúknak,
karácsonyi,
méretek:
104-134 cm

pulóver

lányoknak, karácsonyi,
zsebbel, méretek: 104-134 cm

1900

100% pamut ing

csokornyakkendővel, fiúknak,
méretek: 104-134 cm

2300

Ft

Ft

leggings

2700
ruha

lányoknak, flitterekkel,
piros vagy fehér,
méretek: 104-134 cm

Ft

95% pamut,
lányoknak,
karácsonyi, bélelt,
méretek:
104-134 cm

1200

Ft

13

2300

Ft

ruha

lányoknak,
verúr,
méretek:
134-170 cm

2300

Ft

kapucnis pulóver

lányoknak, rávarrt mintával,
méretek: 134-170 cm

100% pamut felső

lányoknak, karácsonyi,
különböző változatok, fehér vagy fekete,
méretek: 134-170 cm

780

Ft

100% pamut
pizsama

lányoknak,
csillámos
nyomott mintával,
karácsonyi,
méretek:
134-176 cm

1900
14

Ft

100% pamut póló

fiúknak, karácsonyi,
Star Wars mintával,
méretek: 134-170 cm

3100 1550
Ft

100% pamut
kapucnis pulóver
fiúknak, karácsonyi,
Coca-Cola mintával,
méretek: 134-170 cm

1550

Ft

Ft

100% pamut
póló

fiúknak, karácsonyi,
Coca-Cola mintával,
méretek: 134-170 cm

100% pamut
póló

fiúknak, karácsonyi,
piros vagy zöld,
méretek: 134-170 cm

780 780
Ft

100% pamut
póló

Ft

fiúknak,
karácsonyi,
méretek:
134-170 cm

100% pamut
pulóver

fiúknak, karácsonyi,
méretek: 134-170 cm

1550

Ft
15

3100

Ft

pulóver

nőknek,
karácsonyi,
méretek:
S–XXL

3100

16

felső

Ft

nőknek, karácsonyi,
méretek: S–XXL

1900

100% pamut felső

Ft

nőknek, karácsonyi,
Bolondos dallamok mintával,
méretek: S–XXL

póló

férfiaknak, karácsonyi,
piros, 100% pamut
vagy szürke viszkózzal,
méretek: M–XXL

100% pamut
póló

férfiaknak, karácsonyi,
méretek: M–XXL

1550

1200

Ft

Ft

pulóver

férfiaknak, karácsonyi,
méretek: M–XXL

3900

Ft

17

2300

Ft

thermo bögre

karácsonyi, különböző mintákkal,
ajándékdobozban, 350 ml

bögre szett

karácsonyi, különböző mintákkal,
ajándékdobozban,
thermo bögre - 300 ml,
kerámia bögre - 400 ml

3900

Ft

csésze

porcelán, karácsonyi,
ajándékdobozban,
380 ml

1900

Ft

1200

Ft

2 bögréből álló szett

18

porcelán, karácsonyi, különböző mintákkal,
ajándékdobozban, 480 ml
**Egységár: 600 Ft/db

3100

Ft

100% pamut
pizsama
férfiaknak,
karácsonyi,
méretek:
M–XXL

1200

Ft

illatszett

pálcákkal
és olajjal 80 ml,
különböző színekben
és illatokkal

3100

Ft

pizsama

1900

nőknek,
3D mintával,
méretek: S–XXL

Ft

fürdőszobai szett

kerámia, fogkefetartó,
szappantartó és folyékony
szappan adagoló

papucs

nőknek, karácsonyi,
3D mintával,
méretek: 36-41

1550
3100

Ft

2 törölköző szettben

Ft

jacquard mintával, különböző
színekben, méretek: 50 x 100 cm
és 70 x 140 cm

19

470

Ft

diótörő
függődísz

különböző
változatok,
mag. 13,5 cm

1550

dekoráció

fa talppal,
álló, mag. 25 cm

780
3900

diótörő
dekoráció

különböző változatok,
álló, mag. 28 cm

Ft

2 oldalú sherpa takaró

Ft

különböző mintákkal,
méretek: 150 x 200 cm

párnahuzat

karácsonyi, különböző mintákkal,
méretek: 40 x 40 cm

940

díszlámpás

fa, különböző méretek:
17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 3100 Ft,
23 x 23 x 52 cm – 5400 Ft

20

Ft

Ft

3100
Ft-tól

780

Ft

16 darabos
függődísz
készlet

szalmából,
különböző mintákkal,
ø 6 cm

1550

Ft

gyertya üvegben

illtatos,
különböző színekben és illatokkal,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

1550

gyertya üvegben

Ft

csillag, különböző színekben,
méretek: 14 x 14 cm

780

Ft

12 darabos
gömbdísz
készlet

1350

különböző színekben,
vegyes
áttört mintás,
metálfényes
és matt, ø 6 cm
**Egységár: 65 Ft/db

Ft

gyertya üvegben

gömbdísz, illatos,
különböző színekben és illatokkal,
ø 11 cm, mag. 11 cm

21

díszlámpás

fém, különböző változatok:
10 x 11 x 19,5 cm – 1550 Ft,
14 x 15 x 27 cm – 2300 Ft,
17 x 18 x 36,5 cm – 3900 Ft

1550

Ft-tól

780

Ft

3 darabos
függődísz
készlet
manók
**Egységár:
260 Ft/db

940
Ft-tól

manó
dekoráció

600
doboz

összecsukható, karácsonyi,
különböző változat, méretek:
30 x 30 x 30 cm

különböző változatok:
mag. 27-30 cm – 940 Ft,
mag. 40 cm – 1550 Ft

780
Ft-tól

tárolódoboz

velúr, karácsonyi,
különböző változatok:
ø 14,5 cm, mag. 14 cm – 780 Ft,
ø 17,5 cm, mag. 16 cm – 940 Ft

22

Ft

3100

Ft

rénszarvas vagy manó
dekoráció
teleszkópos lábakkal,
mag. 98 cm

LED égősor

24 világító jégcsap, hossz 230 cm,
elemmel működik

1200

780

Ft

mécsestartó

Ft

kerámia, Télapó, méretek:
10,4 x 7 cm, rénszarvas,
méretek: 6 x 15,3 cm

LED karácsonyfa
jutazsákban,
elemmel működik

3100

Ft
mécsestartó
kerámia,
teamécseshez,
mag. 21 cm

1550
940

Ft

Ft

LED autó
dekoráció
hossz 14 cm

1200

Ft

LED karácsonyfa
dekoráció

méretek: 19 x 6 x 19 cm

1550
780

házikó

Ft

mécseshez,
kerámia,
matt bevonattal,
méretek:
10 x 7,5 x 20 cm

Ft

házikó

mécseshez,
kerámia,
matt bevonattal,
fehér vagy fekete,
méretek:
8 x 6,5 x 15 cm

23

Még több inspirációt
találhatsz a www.pepco.hu weboldalon
Különleges ajánlat, mely 2021. november 4-től érvényes a készlet erejéig. Egyes termékek november 4-ét követően
folyamatosan érkeznek üzleteinkbe. A katalógusban bemutatott termékek időszakosan elérhetők és egyes termékek
az első nap elfogyhatnak. A termékek elérhetősége üzletenként változhat. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Színeltérések a nyomdatechnikai adottságokból előfordulhatnak. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek
a valóságtól. A termékek csak háztartási mennyiségben kerülnek értékesítésre. Az árak bruttó árak és forintban értendőek.
*A termékek csak november 18-tól elérhetők üzleteinkben. **Az egységcsomagok nem megbonthatóak.

