
Varázslatos 
karácsony

Az ajánlat 2022.11.24-től 2022.11.30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség,  
           szerethető áron

teríték
fekete kőedény,
bögre, 400 ml – 780 Ft,
desszertes tányér, ø 21 cm – 1200 Ft,
lapos tányér ø 27 cm – 1550 Ft
vagy arany színű szegéllyel, fehér,
bögre, 400 ml – 780 Ft,
desszertes tányér, ø 19 cm – 940 Ft,
lapos tányér, ø 26 cm – 1550 Ft

780 
Ft-tól



az ajánlat 2022.11.24-től 2022.11.30-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

salátás tál
kőedény,
ø 20 cm

tál
kőedény,
ø 14,7 cm, 870 ml

tálaló
kőedény,
méretek: 21 x 30 cm

bögre
kőedény,
400 ml

desszertes 
tányér
 ø 21 cm 

lapos tányér
kőedény, ø 27 cm

780 Ft

1200 Ft

2300 Ft

1200 Ft

2300 Ft

1550 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

tál
arany színű szegéllyel,
ø 14 cm

bögre
arany színű 
szegéllyel, 400 ml

salátás tál
arany színű szegéllyel,  
ø 21 cm

tálaló 
arany színű szegéllyel,
méretek: 30 x 21 cm

tányér
arany színű
szegéllyel,
desszertes tányér, 
ø 19 cm – 940 Ft,
vagy lapos tányér, 
ø 26 cm – 1550 Ft

940 Ft 780 Ft

1900 Ft

2700 Ft

940
Ft-tól



az ajánlat 2022.11.24-től 2022.11.30-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

Gerlach Valor
evőeszközkészlet

4 személyes, 4 db kanál, 
4 db kés, 4 db villa és 4 db kiskanál, 

rozsdamentes acél

9200 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

SH025 162889 TESTEX

párnahuzat
egyoldalas
dombornyomott minta,
méretek: 45 x 45 cm

3 darabos illatgyertya szett
3 gyertya üveg tartóban, ajándékdobozban,
csokoládés karamella vagy juharszirupos kávé illattal

sherpa takaró
kétoldalas, dombornyomott 

minta egy oldalon,
méretek: 130 x 170 cm

illatszett**
illatdiffúzor, 100 ml, pálcák,

2 db gyertya,
ajándékdobozban,

különböző változatok

1350 Ft

1350 Ft

3100 Ft

1900 Ft további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



az ajánlat 2022.11.24-től 2022.11.30-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

12 darabos
gömbdísz szett

többféle szín- és formaváltozat
a csomagban, ø 5,5 cm

*Egységár: 65 Ft/db

4 darabos
gömbdísz szett
átlátszó üveg, arany vagy 
ezüst mintával, ø 8 cm
*Egységár: 387,50 Ft/db

csillag
függődísz

méretek: 14 x 14 cm

1550 Ft

780 Ft

390 Ft

további  
minták:



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

LED-es dekoráció
angyal alakú,
átlátszó üveg, mag. 16 cm,
a készlet tartalmazza az elemeket

kerámiadísz
szarvasfej alakú,  
különböző változatok:
arany, ezüst vagy 
gyöngyházfényű,
mag. 15 cm

fa dekoráció
csillámos, ezüst, arany 
vagy réz színben,
fa állványon, mag. 24 cm

szarvas dekoráció
átlátszó,

kétféle változatban,
méretek: 16 x 4 x 20 cm

vagy 10 x 4 x 18 cm

LED-es karácsonyfadísz
átlátszó üveg,

akasztóhurokkal,
ø 9,5 cm, mag. 11 cm,

a készlet tartalmazza az elemeket

asztali futó
flitteres hímzéssel,

méretek: 35 x 180 cm

600 Ft

550 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1200 Ft

1200 Ft

további  
minták:

további  
minták:



Sugarfree pizsama
szatén, hangsúlyos szegélyezéssel  
és nyomott mintával,
gombos, zsebes felső és  
derékban kötős rövidnadrág,
méretek: S–XL

Sugarfree szett
nyomott mintás alvómaszk,

2 db nyomott mintás hajgumi,  
sima párnahuzat

Sugarfree
szatén kimonó
övvel, méretek: S/M, L/XL

Sugarfree
hálóing

szatén,
vállpántos,

nyomott mintával, 
méretek: S–XXL

4600 Ft

4600 Ft

3100 Ft

3500 Ft



Sugarfree pizsama
szatén, hangsúlyos
szegélyezéssel és nyomott 
mintával, gombos,
zsebes felső
és derékban kötős
rövidnadrág,
méretek: S–XL

Sugarfree
hálóing
szatén,
vállpántos,
nyomott mintával,
méretek: S–XXL

melltartó vagy alsó
szatén, plunge típusú melltartó,

mélyen dekoltált ruhákhoz, 
állítható pántokkal,

méretek: 70B, 75A – 75D, 
80B – 80D, 85C, 90C – 2700 Ft

vagy alsó, szatén, magas derekú, 
méretek: S-XXL – 1900 Ft

4600 Ft

3500 Ft

1900
Ft-tól



Sugarfree táska
2 db fémcsatos pánttal,
cipzárral

Sugarfree ruha
velúr, női, V-kivágású,

csípőben behúzással és ráncolással,
dombornyomott mintával, méretek: 36–44

Sugarfree ruha
lányoknak, 2 rétegű, tüll alsószoknya, 
derékban behúzással és ráncolással,
nyomott mintával, méretek: 134–170 cm

Sugarfree ruha
lányoknak, 2 rétegű, tüll alsószoknya,
derékban behúzással és ráncolással,

nyomott mintával, méretek: 104–134 cm

4600 Ft

3900 Ft

5400 Ft

3900 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

pulóver
velúr, lányoknak,
cipzárral,
elől zsebbel, sima,
méretek: 134–170 cm

100% pamut 
felső
lányoknak,
alul fodros,
ünnepi mintával,
méretek: 104–134 cm

szabadidőnadrág
velúr, lányoknak,
széles lábszárral,
derékban kötős,
sima, méretek:
134–170 cm

leggings
lányoknak,

kockás nyomott  
mintával,
méretek:

104–134 cm

100% pamut
póló
fiúknak, The Simpsons
ünnepi nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

100% pamut
pulóver vagy

szabadidőnadrág
fiúknak,

ünnepi nyomott mintás
pulóver vagy derékban

kötős nadrág
feliratos zsebekkel,

méretek: 104–134 cm

100% pamut póló
fiúknak,

ünnepi nyomott mintás,
méretek: 104–134 cm

2300 Ft

2700 Ft

780 Ft

1550 Ft

1550 Ft

940 Ft

1350 Ft

további  
minták:



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

100% viszkóz
ruha
V-kivágással, derékban
és csípőben behúzással,
gombos, kockás,
méretek: 36–44

100% viszkóz
szoknya
bővülő fazon, derékban
gumis, zsebekkel,
kockás,
méretek: S–XXL

leggings
velúr,

szolidan csillogó,
sima,

méretek: S–XXL

blúz
magasított nyakrésszel,
csuklóban gumis
ujjak, fémszállal,
méretek: S–XXL

blúz
bő szabású,
tükörhatású

mintával,
méretek: S–XXL

2300 Ft

3900 Ft

3100 Ft

2300 Ft

2300 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

melltartó
szatén, merevítős, állítható pántokkal,
sima, méretek: 75A – 75D, 80B – 80D, 85C – 85D

alsó
szatén,
sima,
méretek: S–XXL

body
szatén, csipkedíszítéssel,
puha kosaras,
derékban behúzással,
méretek: S–XL

melltartó
merevítős, állítható pántokkal,

virágos hímzés, méretek:
75A – 75D, 80B – 80D, 85C – 85D

body
csipkés, merevített

kosarakkal, méretek: S–XL

alsó
virágos hímzés,
méretek: S–XXL

1900 Ft

940 Ft

3100 Ft

1900 Ft

3100 Ft

940 Ft

további  
minták:



az ajánlat 2022.11.24-től 2022.11.30-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

100% pamut pizsama
lányoknak, ünnepi mintás
felső és kockás flanelnadrág,
választható méretek: 92–128 cm – 2300 Ft
vagy 134–164 cm – 2700 Ft

100% pamut pizsama
férfi, ünnepi mintás felső és 
kockás flanelnadrág, méretek: M–XXL

100% pamut pizsama
fiúknak, ünnepi mintás felső és 
kockás flanelnadrág, méretek: 134-164 cm

100% pamut pizsama
fiúknak,  

ünnepi mintás felső 
és kockás flanelnadrág, 

méretek: 92-128 cm

100% pamut pizsama
női, kockás flanel,

gombos, galléros ing zsebbel, 
és derékban kötős nadrág,

méretek: S–XL

3900 Ft

2700 Ft

2300 Ft

4600 Ft

2300
Ft-tól



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut pizsama
noi, alul megkötött felső,
ünnepi nyomott mintával,
méretek: S–XXL

100% pamut pizsama
fiúknak, ünnepi nyomott mintával,
méretek: 134–164 cm

100% pamut pizsama
lányoknak, ünnepi nyomott
mintával, választható méretek:
92–128 cm – 1900 Ft  
vagy 134–176 cm – 2300 Ft

100% pamut  
pizsama

férfi, ünnepi 
nyomott mintával, 

méretek: M–XXL

100% pamut 
pizsama

fiúknak,
ünnepi nyomott mintával,

méretek: 92–128 cm

köntös
női, övvel és zsebbel,

ünnepi mintával,
méretek: S/M, L/XL

3500 Ft

2300 Ft

3500 Ft

1900 Ft

3900 Ft

1900
Ft-tól



ünnepi gyurma szett
tartalma: gyurma 4 színben,
műanyag, összeszerelhető karácsonyfa,
karácsonyfadísz-formák, 4 kiszúró

Moya Mia
adventi naptár
játékbabával, 
meglepetés kiegészítők
a 24 ablakban

plüssjáték
Peppa malac vagy Zsoli,
ünneplőben, mag. 50 cm

19 darabos
fa vonat szett
ünnepi motívummal,

tartalma:
kisvonat, összerakható sínek,

terepelemek,
2 éven felüli gyerekeknek

plüss rénszarvas
ezüst csillagos, hossz. kb. 40 cm

2300 Ft

4600 Ft

3900 Ft

2700 Ft

3900 Ft



BEMUTATJUK ÚJ JÓTÉKONYSÁGI MACI KOLLEKCIÓNKAT!

Nagyon barátságos és szuper puha plüss gyerekjátékok, de mindenek előtt jó célt szolgálnak!  
A játékmacik eladásából származó profit 100%-át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek  
ajánljuk fel, hogy az általuk gondozott gyerekek még jobb körülmények között fejlődhessenek  

és teljesedhessenek ki!

HUF 2300

A termék értékesítéséből a magyarországi
Ökumenikus Segélyszervezetet

támogatjuk

A Pepco-s macikkal közösen segíthetünk a rászoruló 
gyerkőcöknek, köszönhetően nektek!

ÚJ KOLLEKCIÓJA


