
érezhető minőség,  
           szerethető áron

Az ajánlat 2022.06.02-től 2022.06.15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

100% biopamut ruha
lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm – 1200 Ft
és zsebekkel, nyomott mintával vagy sima,
méretek: 134-170 cm - 1550 Ft

1200 
Ft-tól

további  
minták:

további  
minták:

A puhaság
új szintje

BIOPAMUT

Certified by GOTS: 
EGL/214167

‘organic’



az ajánlat 2022.06.02-től 2022.06.15-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

nyomott mintával 
a hátán

nyomott mintával 
az ujján

100% pamut felső 
csipkefodrokkal  
elöl és gombokkal,  
méretek: S–XXL

papucs
nyomott mintával, méretek: 36-41

top 
elöl finom anyagból,  

hátul viszkózból, elasztánnal,  
nyomott mintával,  

méretek: S–XXL

100% pamut
felső
visszahajtott ujjrésszel,  
Oroszlánkirály  
nyomott mintával,  
méretek: S–XXL

felső 
95% pamut  
és 5% elasztán, 
fodrokkal,  
hímzéssel  
a vállrészen,  
méretek: S–XXL

100% viszkóz
rövidnadrág 

széles gumis derékrésszel és
összehúzott alsó szegéllyel, nyomott mintával, méretek: 36-42

1900 Ft

1900 Ft

780 Ft

1900 Ft
1350 Ft

1550 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

top 
pamut, masnikkal  
a vállrészén,  
méretek: S–XXL

farmernadrág 
mom fit típusú,  

magas derékkal,  
gombokkal és redőzött  

derékrésszel, zsebekkel,  
méretek: 36-44

blúz 
állógallér, V nyakkal  
és fodrokkal  
a vállrészen,  
kockás nyomott 
mintával,  
méretek: 36-46

100% pamut
top
muszlin,  
méretek: 36-46

farmernadrág
finom farmerből,  

megkötővel  
és redőzött  

derékrésszel, zsebekkel,  
egyenes szárú,  
méretek: 36-44

felső 
95% pamut  

és 5% elasztán, 
fodrokkal,  

hímzéssel a  
vállrészen,  

méretek: S–XXL

1900 Ft

1900 Ft

1200 Ft

3900 Ft

3900 Ft

1350 Ft



@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

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

100% pamut 
rövidnadrág
lányoknak, megköthető  
derékrésszel és zsebekkel,  
nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut
póló
fiúknak,  
Jurassic World  
nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut
trikó
fiúknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
134-170 cm

rövidnadrág
magas
pamuttartalommal
és elasztánnal,
fiúknak, zsebekkel,
megkötővel
a derékrészen, 
méretek: 134-170 cm

top
95% pamut

és 5% elasztán,
lányoknak,

nyomott mintával,
méretek:

134-170 cm

1200 Ft

1550 Ft

600 Ft

2300 Ft

780 Ft

ruha
finom farmeranyagból, 
aszimmetrikus  
fodrokkal,  
vállpánttal  
és gumis derékrésszel,  
méretek: 134-170 cm

2300 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut trikó
fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

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

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

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

100% pamut 
felső 

lányoknak,  
fodros  

vállrésszel,  
méretek:  

104-134 cm

100% pamut
rövidnadrág 

lányoknak,  
megköthető derékrésszel  

és fodrokkal az oldalán,  
nyomott mintával,  

méretek: 104-134 cm

100% pamut  
overál 

lányoknak,  
elválasztó varrattal,  
gumis derékrésszel,  

nyomott mintával,  
méretek:  

104-134 cm

780 Ft

600 Ft

780 Ft

600 Ft

780 Ft

470 Ft

1200 Ft



az ajánlat 2022.06.02-től 2022.06.15-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további minták:

további  
minták:

további  
minták:

utazószett
4 palack, 60 ml és 3 tároló,10 ml,
visszazárható tasakban – 390 Ft
vagy 4 palack, 100 ml és 3 tároló, 10 ml,
nyomott mintás visszazárható tasakban – 600 Ft

kulacs
szívószállal, csúszásgátló
csíkokkal, 700 ml – 600 Ft,
vagy gyümölcstartóval,
700 ml – 780 Ft

2 darabos
neszeszer szett
cipzáras,
átlátszó neszeszer, méretek: 26 x 6,5 x 17 cm,
és egy kisebb neszeszer, kordbársonyból

utazópárna
patentos gombbal,
puha borítással,
sima – 780 Ft,
nyomott mintával - 1200 Ft

strandszőnyeg
kényelmes fogantyúkkal és
gombokkal, nyomott mintával elöl,
egyszemélyes,
méretek: 90 x 180 cm – 1550 Ft
és kétszemélyes,  
különböző mintákkal,
méretek: 150 x 200 cm – 2300 Ft

piperetáska
cipzáras,
belső cipzáras zsebbel
és belső rekeszekkel,
méretek: 23,5 x 12,5 x 16,5 cm

2 az 1-ben
utazópárna

alakváltó,
állatmotívummal az elején,

unikornis, oroszlán vagy panda

2300 Ft

1200 Ft

1900 Ft

780
Ft-tól

1550
Ft-tól

600
Ft-tól

390
Ft-tól

kifordítva megváltozik az alakja



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kaspó 
kerámia,  
dombornyomott mintával,  
ø 13,5 cm, mag. 13 cm

képkeret 
természetes kivitelben,  
méretek: 17,3 x 22,3 x 2,5 cm

LED égősor
10 db üvegcse alakú égő, belsejében dekorációval,  
3-féle szárított növénnyel,  
méretek: 5,5 x 2 cm, az égősor hossza 165 cm,  
az elemek külön kaphatók

függesztett
kaspó 
kerámia, zsinórokkal,
ø 13 cm, mag. 9,8 cm

takaró 
pamut,  

rojtokkal,  
méretek:  

130 x 160 cm

váza 
kerámia, ø 13 cm,

mag. 24,5 cm

szőnyeg 
méretek: 60 x 90 cm

gyertya  
méretek:  

7,8 x 7,8 x 7,8 cm

1550 Ft

1200 Ft

1550 Ft

1200 Ft

3100 Ft

1900 Ft2300 Ft

940 Ft

 PORTO stílusban



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

pohár 
dombornyomott  
mintával,  
350 ml

italadagoló csappal
üveg, csavaros tetővel, 
4 l

tál 
üveg, dombornyomott mintával,  
350 ml

pohár szívószállal
üveg, fém csavaros 
tetővel, dombornyomott 
mintával, 480 ml

4 darabos
szívószál szett
fém, dekorációval
*Egységár: 195 Ft/db

szőnyeg 
pamut, rojtokkal,  
méretek: 35 x 45 cm

salátás tál
üveg, dombornyomott  
mintával, 2,2 l

320 Ft

780 Ft780 Ft

550 Ft

1900 Ft

1900 Ft

600 Ft

további  
minták:

 PORTO stílusban



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kancsó
műanyag,
fedéllel,
10 db
újrahasználható
jégkockával,
1,5 l

italadagoló csappal
műanyag, csavaros tetővel,

fogantyúval, 3,8 l

5 darabos 
mágneses 

csipesz szett
hűtőszekrényre 

*Egységár: 110 Ft/db

4 darabos
pohár szett

550 ml
*Egységár: 337,50 Ft/db

700 Ft

550 Ft

1550 Ft

1350 Ft

4 darabos 
szívószál szett
műanyag, dekorációval
*Egységár: 80 Ft/db

320 Ft

további  
minták:

további  
minták:



érezhető minőség,  
           szerethető áron

az ajánlat 2022.06.02-től 2022.06.15-ig érvényes

bögre
kerámia,  
mintás, 330 ml

tálaló deszka
üveg, bambusz fogantyúval,

nyomott mintával,
méretek: 35 x 21,5 x 1,5 cm

asztali futó 
pamut, rojtokkal,  
méretek: 35 x 180 cm

tároló
fűszertároló, fém,  
bambusz fedéllel, 
méretek: 12 x 16,8 cm

4 darabos
tároló szett

ételek tárolásához, üveg,
fedéllel, térfogatok: 600 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l

asztalterítő 
nyomott mintával,  

méretek: 140 x 180 cm

1550 Ft

780 Ft

390 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1900 Ft

további  
minták:



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kulacs
üveg, fogantyúval a kupakon,  
nyomott mintás 
levehető borítással, 500 ml

párna 
pamuthuzattal,  
méretek: 35 x 50 cm

szójagyertya
illatgyertya, 
kerámia tárolóban, fedéllel,
égesi idő kb. 22 ó, ø 11 cm,
mag. 8,5 cm

hűtőtáska
cipzáras, pántokkal, 
nyomott mintával, 
méretek: 62 x 38 x 13 cm

párna 
pamut huzattal, 
rojtokkal, méretek: 43 x 43 cm

2 darabos
párna szett

székre, rögzítőzsinórral,
méretek: 38 x 38 cm

*Egységár: 470 Ft/db

ülőpárna 
pamut huzattal,  

méretek: 45 x 45 x 10 cm

940 Ft

2300 Ft

3100 Ft

2300 Ft

1550 Ft

2300 Ft

940 Ft

további  
minták:

további  
minták:

 PORTO stílusban

SHHO 094418 TESTEX



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

2 darabos 100% pamut
body szett

kisfiúknak, az egyik nyomott mintával, 
a másik sima, gombokkal, 

méretek: 62-92 cm, *Egységár: 775 Ft/db

100% pamut póló
kisfiúknak,  
Looney Tunes nyomott mintával,  
méretek: 80-98 cm

100% pamut  
rugdalózó
kisfiúknak,  
rávarrt és 
csíkos mintával, 
méretek: 62-80 cm

100% pamut
rövidnadrág
kislányoknak,  
fodros derékrésszel,  
díszes gombokkal és  
visszahajtott szárral, 
méretek: 74-98 cm

100% pamut  
együttes
kislányoknak,  
body fodros vállrésszel, nyomott mintával, 
és overál zsebekkel, hímzéssel, 
méretek: 62-92 cm

100% pamut
top

kislányoknak, fodrokkal a vállrészen
és nyomott mintával, méretek: 80-98 cm

2700 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1550 Ft

1200 Ft

600 Ft

további  
minták:

100%  
biopamut ruha
kislányoknak, gombos,  
nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’


