
30 zł

30 zł

Kwietnik 
metalowy,  

z osłonką na doniczkę  
w kolorze czarnym  

lub złotym, wymiary:  
ø 25 cm, wys. 55 cm

Dywanik
bawełniany,  
w modne wzory,  
wymiary: 80 x 120 cm

30 zł

Kosz
metalowy, z uchwytami, 
z naturalnym przeplotem  
wzdłuż brzegu,  
wymiary: 41,1 x 38 x 37,7 cm

Oferta ważna od 23.09.2021 do 6.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

WNĘTRZE W STYLU 
LOFT

NOWA
KOLEKCJA



60 zł

20 zł

30 zł

50 zł

30 zł

30 zł

Lampa stołowa
z wykonana z metalu, 

z dekoracyjną żarówką 
w zestawie, 

wymiary: 12 x 16,5 x 47 cm

Kosz
pleciony z trawy  

hiacyntowej,  
z uchwytami,  

ø 29 cm, wys. 23 cm

Latarnia 
z plecionym korpusem,  
metalowym uchwytem  
i szklaną osłoną 
na świecę, ø 21 cm,  
wys. 24,5 cm

Puf 
pokryty sztuczną skórą,  

z otwieranym siedziskiem  
i miejscem na przechowywanie,  

wymiary: 40 x 40 x 40 cm

Poduszka 
z poszewką  
100% bawełny,  
wymiary: 35 x 30 cm

Dywanik 
bawełniany,  
w modne wzory, 
wymiary: 80 x 120 cm

dostępny  
również:

   

dostępny  
również:

   

oferta od 23.09.2021 do 6.10.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



20 zł

10 zł

25 zł

35 zł

15 zł

30 zł

Bieżnik na stół 
100% bawełny 

 wykończony ozdobną lamówką  
z pomponami lub frędzlami,  

wymiary: 35 x 180 cm

Sztuczna roślina 
w ceramicznej doniczce,  

ø 14 cm, wys. 14 cm,  
dł. rośliny 40 cm

Ramka 
w metalowym  
obramowaniu,  
ze sznureczkiem  
do zawieszenia,
na zdjęcie 
o wymiarach:  
10 x 15 cm

Półka 
metalowa, 

wymiary: 
37 x 37 x 9 cm

Stolik kawowy
 ø 35 cm, wys. 35,5 cm

Osłonka 
na doniczkę, ceramiczna,  
ø 19 cm, wys. 16,5 cm

HIT!

dostępny  
również:

   

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



8 zł

 od

12 zł

 od

15 zł

20 zł

30 zł

Puszka 
metalowa, 
do wyboru:  
ø 11 cm, wys. 15 cm – 8 zł,  
ø 12,5 cm, wys. 18 cm – 10 zł,
ø 22 cm, wys. 10 cm – 15 zł

Talerz głęboki 
kamionkowy, 

z unikalnym
wykończeniem

w postaci delikatnego
piaskowego wzoru,  

poj. 550 ml

Kubek 
z zaparzaczem* 
porcelanowy, z pokrywką,  
poj. 460 ml

Zaparzacz 
do kawy* 
szklany,  
z metalowymi  
elementami 
i z drewnianym  
wieczkiem,  
poj. 1 l

Talerz 
kamionkowy,  
z unikalnym 
wykończeniem 
w postaci delikatnego 
piaskowego wzoru,  
do wyboru: deserowy,  
ø 20 cm – 12 zł,  
płytki, ø 27 cm – 17 zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

oferta od 23.09.2021 do 6.10.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



25 zł

15 zł

15 zł

20 zł

20 zł

30 zł

Deska kuchenna 
bambusowa, duża, 2-stronna,
z wgłębieniem zatrzymującym nadmiar soków,
wymiary: 44,8 x 34 cm

Deska kuchenna 
do serwowania, bambusowa,  

wymiary: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Koszyk na owoce
i warzywa  

metalowy, ø 25 cm

Komplet 
akcesoriów 
kuchennych 
silikonowe, z bambusowymi  
rączkami, w zestawie:  
trzepaczka, łopatka  
i szumówka

Komplet 4 noży kuchennych 
w stojaku, dł. ostrzy: nóż szefa kuchni – 20 cm,  

nóż kuchenny – 20 cm, nóż do chleba – 19,5 cm,  
nóż do warzyw – 9 cm

Młynek do pieprzu 
z drewna kauczukowca,  
z ceramicznym ostrzem,  
z regulacją grubości mielenia,  
ø 6,5 cm, wys. 22 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@PEPCOPLFACEBOOK.COM 

/PEPCOPL



8 zł 10 zł

10 zł

100 zł

20 zł

20 zł

60 zł

Koszyk 
metalowy, z uchwytami,  

wymiary: 29 x 22 x 12,5 cm

Lusterko 
stojące, w metalowej  

oprawie,  
2-stronne,  

z jednej strony  
powiększające,

wymiary: 18,5 x 9,5 x 20 cm

Kosz na pranie 
składany, z materiału,  

na bambusowym stelażu,  
praktyczny, przenośny  

element wyposażenia łazienki, 
wymiary: 54 x 34 x 39,5 cm

Dozownik  
do mydła 
z pompką, 
wymiary: 
7,5 x 7,5 x 15,5 cm

Pojemnik
na płatki kosmetyczne, z pokrywką, 
ø 7,2 cm, wys. 19 cm

Pojemnik 
na patyczki  
kosmetyczne,  
z pokrywką,  
wymiary: 9,5 x 9,5 x 9 cm

Komoda 
bambusowa,  

z 2 półkami  
i 2 szufladami 

z materiału  
na stelażu,  

wygodne  
i praktyczne  

miejsce  
do przechowywania  

akcesoriów  
łazienkowych,  

wymiary:  
44 x 34 x 95,5 cm

Łatwe składanie:

oferta od 23.09.2021 do 6.10.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

 od

5 zł

15 zł

20 zł

8 zł

8 zł

Miotełka 
do kurzu* 
z bambusową  
rączką

Pojemnik 
z uchwytami  
i z pokrywą,  
pojemność do wyboru:  
4,5 l – 15 zł,  
11 l – 20 zł, 
17 l – 25 zł

Miotła* 
z bambusowym  
kijem, 
dł. 128,5 cm

Szufelka ze zmiotką*  
szufelka z silikonową uszczelką,  
szczotka z bambusową rączką

Szczotka
do podłogi*  
z bambusową rączką 

Szczotka  
do naczyń* 
z bambusową rączką

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

HIT!

dostępne  
również:

    
  

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



20 zł

15 zł

50 zł

40 zł20 zł

40 zł

Spodnie 
z elastycznej,  

dobrze  
układającej się  

bengaliny,  
z zapięciem  

z przodu  
i z kieszeniami,  
z żakardowym  

wzorem,  
rozmiary: 36-44

Kurtka z kapturem 
futrzana, z miękkim pokryciem,  
zapinana na suwak, 
z kieszeniami i małą  
kieszonką zapinaną  
na suwak,  
rozmiary: 36-44

Sukienka*  
o luźnym kroju,  

z szeroką falbaną,  
w modny wzór,   

rozmiary: 36-44

Koszulka 
bawełniana,  

z wiskozą lub elastanem, 
z dekoltem V, rozmiary: S-XXL

30 zł

Spodnie dresowe
100% bawełny*  

z szeroką gumą z wiązaniem  
w pasie i taśmami z napisami  

na kieszeniach  
i w dole nogawek,  

rozmiary: S-XXL

Bluzka
z miękkiego materiału  

z wiskozą, przedłużona,  
z marszczeniami na bokach,  

rozmiary: S-XXL

Legginsy*  
z ociepleniem wewnątrz,  
gładkie, rozmiary: S-XXL

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

   

dostępne
również:

   

   

oferta od 23.09.2021 do 6.10.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



20 zł

20 zł

50 zł

30 zł

6 zł 8 zł

Czapka 
chłopięca,  
ze wzorem licencji  
Psi Patrol,  
obwód: 52-54 cm

Koszulka 
bawełniana,  
z elastanem,  
dziewczęca,  
prążkowana,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
134-170 cm

Opaska 
dziewczęca,  

w kształcie korony,  
z błyszczącą nitką,  

obwód: 52 cm lub 54 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny
dziewczęce,  
z gumą i wiązaniem  
w pasie, z kieszeniami  
u góry i na bokach,  
gładkie, rozmiary:  
134-170 cm

Kurtka 
z kapturem 
chłopięca,  
zapinana na suwak,  
z kieszeniami,  
z taśmami  
z napisami  
wzdłuż rękawów,  
rozmiary:  
134-170 cm

Czapka 
dziewczęca,  
z kokardką,  
obwód:  
52-56 cm

dostępna  
również:

   

Skorzystaj z komfortowych zakupów!  
Masz 30 dni na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów* 30



25 zł

25 zł

25 zł

20 zł

8 zł17 zł

Bluza  
100% bawełny*

chłopięca, z wysokim 
kołnierzem, 2-kolorowa, 

z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

Koszula  
100% bawełny*
chłopięca, flanelowa,  
z kieszenią, z nadrukiem w kratę,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny*

chłopięce,  
z wiązaniem w pasie  

i kieszeniami,  
3-kolorowe,  

rozmiary:  
104-134 cm

Bluza  
100% 
bawełny*
chłopięca, 
z napisami,  
rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka* 
chłopięca, z napisem, 
 rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny

chłopięca, 
z nadrukiem Myszki Miki,  

rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny od 29.09.2021.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 23.09.2021 do 6.10.2021



10 zł

15 zł

15 zł

15 zł

25 zł

Spodnie dresowe*
100% bawełny lub 
z bardzo wysoką jej zawartością, 
dziewczęce, z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy 
bawełniane, z elastanem,  
dziewczęce, z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
rozmiary: 104-134 cm Legginsy 

dziewczęce, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Bluza 
polarowa, dziewczęca,  

z haftem z przodu,  
rozmiary: 104-134 cm

25 zł

Spodnie dresowe
96% bawełny i 4% elastanu,  
dziewczęce, z wiązaniem  
w pasie i kieszeniami,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Spódniczka 
dziewczęca, 2-warstwowa,  
tiulowa, z gumą w pasie,  
z nadrukiem Myszki Minnie,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny
dziewczęca, z odcięciem  
z falbanką, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

HIT!

dostępna  
również:

   

dostępne  
również:

   

dostępne  
również:

   

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



40 zł

50 zł

40 zł

50 zł

Buty 
dziewczęce, 

łatwe do założenia, 
sznurowane 

 i z suwakami, 
z futerkiem,  

rozmiary: 22-31

Buty 
chłopięce, sznurowane,  

ocieplane, rozmiary: 33-39

Buty 
chłopięce, łatwe do założenia, 
zapinane na 2 rzepy,  
z suwakami, ocieplane,  
rozmiary: 22-32

Buty 
dziewczęce,  
sznurowane 

i z suwakami,  
rozmiary: 32-37

POZNAJ WSZYSTKIE KORZYŚCI

• Solidna, antypoślizgowa  
podeszwa 

• Wysoka cholewka  
stabilizująca kostkę 

• Powierzchnia zewnętrzna  
ułatwiająca utrzymanie  
czystości 

• Wewnętrzne ocieplenie 

@PEPCOPL

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
TEL.: +48 61 62 88 999   E-MAIL: KLIENT@PEPCO.EU

BĄDŹ NA BIEŻĄCO POZNAJ NOWE PRODUKTY KUPUJ BEZ OBAW

FACEBOOK.COM 
/PEPCOPL

PEPCO.PL DOŁADOWANIA KART 
TELEFONICZNYCH 

KRAJOWYCH 
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE 
KARTY 

PODARUNKOWE

MASZ 30-DNIOWE 
PRAWO DO ZWROTU 

* REGULAMIN  
ZWROTÓW  
DOSTĘPNY  

NA WWW.PEPCO.PL

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ 
...CODZIENNIE


