
G

AR
ANCIA

É V

főzőedény vagy serpenyő
Márvány sorozat, ILAG Granitec

tapadásmentes bevonattal,
minden tűzhelytípushoz,

főzőedény üveg fedővel szellőzőnyílással
ø 16 cm – 3100 Ft, ø 18 cm – 4600 Ft, ø 24 cm – 7000 Ft

vagy serpenyő ø 20 cm – 3100 Ft, ø 24 cm – 3900 Ft, ø 28 cm – 4600 Ft

3100
Ft-tól

érezhető minőség, 
           szerethető áron

Az ajánlat 2022.02.24-től 2022.03.09-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



további 
szín:

ECO CURVER
uzsonnás doboz
klipszes fedéllel,
evőeszközzel,
fagyasztható,
használható mikrohullámú
sütőben és mosogatógépben,
újrahasznosított műanyagból,
különböző változatok: 
kerek, 1,6 l vagy téglalap, 1,2 l

konyhai kiegészítők
fa nyéllel és szilikon fejjel,
különböző változatok:
habszedő kanál, merőkanál,
habverő, kanál, lapát
vagy rozsdamentes acél
fejű krumplinyomó

főzőedény
üveg fedővel
szellőzőnyílással, Márvány sorozat,
ILAG Granitec
tapadásmentes bevonattal,
minden tűzhelytípushoz

serpenyő
Márvány sorozat, ILAG Granitec

tapadásmentes bevonattal,
minden tűzhelytípushoz

780Ft

4600Ft

3900Ft

1550Ft
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az ajánlat 2022.02.24-től 2022.03.09-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



SHHO 115024 TESTEX

további 
minták:

további 
minták:

kaspó
kerámia,
homokszerű mintával,
arcmintázattal,
méretek:
18 x 16,5 x 18 cm

kosár
díszmakraméval az elején,
béléssel és oldalt fülekkel,

különböző méretekben:
30 x 19 x 17 cm – 1550 Ft,

33 x 23 x 20 cm – 1900 Ft,
40 x 28 x 22 cm – 2300 Ft

kaspó
kerámia,
fi nom,
homokszerű
mintával, ∅ 12,5 cm,
mag. 10 cm 

kaspó
kerámia,
fi nom,
homokszerű
mintával, ∅ 13,5 cm,
mag. 13 cm

2300Ft
1550

Ft-tól

780Ft

1200Ft

2 darabos függöny szett
fém függesztőkarikával,
méretek: 135 x 260 cm
*Egységár: 3100 Ft/db6200Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



SHHO 094418 TESTEX

további 
minták:

szójagyertya
Amber & Moss illattal,

fedeles kerámia pohárban,
égési idő kb. 35 óra,
  8 cm, mag. 8,5 cm

2 darabos
függöny szett
áttetsző,
szalaggal,
méretek:
140 x 260 cm
*Egységár: 775 Ft/db

di� úzor
a készlet tartalma: üvegcse
Magic Garden vagy Rose
illatú olajjal 30 ml és pálcikák

kaspó
kőagyag,
apró mintákkal,
∅ 13,5 cm, mag. 13 cm

kaspó
kerámia,
∅ 14,3 cm, mag. 14,6 cm

kosár
fonott, fülekkel,

2 színű, ∅ 28-35 cm,
mag. 35 cm

1550Ft

1550Ft

320Ft

1350Ft

1350Ft

4600Ft

@pepcohufacebook.com
/pepco.hu

Oszd meg velünk véleményed te is, 
és nézd meg, hogy mások mit gondolnak



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:

2 darabos függöny szett
áttetsző, pöttyös, szalaggal,
méretek: 140 x 260 cm
*Egységár: 1550 Ft/db

gyertya
spirálos mintával,
különböző változatok:
∅ 7 cm, mag. 10 cm – 600 Ft,
∅ 7 cm, mag. 14 cm – 940 Ft

kisasztal
fa lábakkal,

  35 cm, mag. 35,5 cm

kaspó 
kerámia,

geometriai mintával,
∅ 13,5 cm, mag. 13 cm

kaspó
kerámia,

geometriai mintával,
∅ 15 cm, mag. 13,5 cm

3100Ft

600
Ft-tól

2700Ft

940Ft

1200Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



további 
minták:

felső
ovális alsó résszel

és nyomott mintával,
méretek: S-XXXL

blúz
100% viszkóz anyag,
gallérral
és V-nyakkal,
elől gombos,
zsebekkel,
méretek: 36-46nadrág

98% pamut
és 2% elasztán,
zsebekkel
oldalt
a lábszáron,
méretek: 36–44

kabát
bélelt, állógallérral és zsebekkel,

cipzárral, kompakt módon összehajtható,
méretek: 36-46

nadrág
magas viszkóztartalommal és elasztánnal,

széles gumis derékrésszel, zsebekkel és nyomott mintával,
méretek: 36–44

1200Ft

2700Ft

3900Ft

3900Ft

2700Ft

ÚJ
KOLLEKCIÓ

az ajánlat 2022.02.24-től 2022.03.09-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



további 
minták:

100% pamut
felső

strasszköves rávarrt mintával,
méretek: S–XXXL

szabadidőnadrág
megköthető derékrésszel,

elöl zsebekkel és 
hátsó cipzáros zsebbel,

nyomott mintával,
méretek: M–XXL

pulóver
95% pamut és 5% elasztán,

V-nyakkal és nyomott mintával,
méretek: S–XXL

kapucnis pulóver
cipzárral, zsebekkel, 
méretek: M–XXL

100% pamut
póló
fényképes mintával,
méretek: M–XXL

1900Ft

3100Ft

2300Ft 3100Ft

1550Ft

ÚJ
KOLLEKCIÓ

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



100% pamut
pulóver
Marvel nyomott mintával,
méretek: M–XXL

100% pamut
szabadidőnadrág
megköthető derékrésszel
és zsebekkel, 
Marvel nyomott mintával,
méretek: M–XXL

100% pamut
póló
Marvel nyomott mintával,
méretek: S-XXL

100% pamut póló
Marvel nyomott mintával, 
méretek: S-XXL

papucs
Marvel nyomott mintával,

méretek: 40-46

3100Ft

3100Ft 2300Ft

2300Ft

2300Ft

Vásárolj gondtalanul! 30 napos pénzvisszafi zetési garancia
áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad***



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

további 
minták:

leggings
95% pamut és 5% elasztán,

2 színű oldalcsíkkal,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
szabadidőnadrág

megköthető derékrésszel
és kenguruzsebbel
nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

kapucnis pulóver
pamut, cipzárral,

zsebekkel, 3 színű,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
póló

nyomott mintával,
méretek:

104-134 cm

2 darabos
felső szett**
100% pamut, Minnie Egér
nyomott mintával, többféle változatban a szetten belül,
méretek: 104-134 cm
*Egységár: 1150 Ft/db

bomber típusú pulóver
cipzárral, zsebekkel,
nyomott mintával
méretek: 104-134 cm

780Ft 1550Ft

2300Ft

600Ft

2300Ft

1550Ft

ÚJ
KOLLEKCIÓ

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán, Toy Story 
nyomott mintával, méretek: 92-128 cm
*Egységár: 775 Ft/db

2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán, The Simpsons

nyomott mintával, méretek: 134-176 cm
*Egységár: 775 Ft/db

1550Ft

1550Ft

2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán,

nyomott mintával, különböző színek a szettben, 
méretek: 134–164 cm

*Egységár: 300 Ft/db

melltartó 
95% pamut és 5% elasztán, 
merevítős, állítható pántokkal, nyomott mintával,
méretek: 60AA-75A

780Ft

600Ft

az ajánlat 2022.02.24-től 2022.03.09-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

100% biopamut
kapucnis
pulóver**

cipzárral, Tom & Jerry
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

100% biopamut
póló

gallérral és gombokkal a nyakrészen,
Tom & Jerry nyomott mintával,

méretek: 80-98 cm

100% biopamut
szabadidőnadrág

megköthető derékrésszel,
Tom & Jerry nyomott mintával,

méretek: 74-98 cm

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

100% biopamut 
felső
fodrokkal a vállrészen, elöl masnival
és hátul gombbal, méretek: 80-98 cm

leggings**
95% biopamut és 5% elasztán,

fodrokkal és masnival, bordázott,
méretek: 56-86 cm

kisgyermek
együttes
100% biopamut
felső, fodrokkal
a vállrészen
és hátul gombbal,
95% biopamut
és 5% elasztán leggings,
Maja, a méhecske
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm 2300Ft

1550Ft1550Ft

780Ft
940Ft

940Ft

1900FT

BIOPAMUT



Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certi� ed by USB
USB TEX2765

‘organic’

Certi� ed by USB
USB TEX2765

‘organic’

Certi� ed by CERES
CERES-0532

‘organic’

kisgyermek együttes
100% pamut body,
leggings és sapka 
magas pamuttartalommal,
méretek: 62-92 cm

100% biopamut
body
nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

kisgyermek 
együttes

100% biopamut body,
95% biopamut és

5% elasztán
leggings

és fejpánt,
méretek: 56-86 cm

leggings
95% biopamut

és 5% elasztán,
nyomott

mintával,
méretek:

74-98 cm

100% biopamut leggings
visszahajtott derékrésszel 
és elöl gombokkal,
méretek: 56-86 cm

2700Ft

780Ft

2700Ft

940Ft

1200Ft

BIOPAMUT

BIOPAMUT

BIOPAMUT BIOPAMUT

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

érezhető
minőség

szerethető
áron Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A képek tájekoztató jellegűek és kis 

mértékben eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők. 
*Az egységcsomagok nem megbonthatóak. **A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron


