
40 zł

40 zł

 od

Narzuta 
100% bawełny

 wymiary: 180 x 220 cm

Komplet pościeli  
100% bawełny
z nadrukiem, do wyboru:  
poszewka na kołdrę,  
wymiary: 140 x 200 cm,  
z 1 poszewką na poduszkę,  
wymiary: 70 x 80 cm – 40 zł,  
lub poszewka na kołdrę,  
wymiary: 160 x 200 cm,  
z 2 poszewkami na poduszkę,  
wymiary: 70 x 80 cm – 50 zł

Otul
zmysły

HIT!

dostępna  
również:

   

dostępny  
również:

   

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę

Oferta ważna od 26.01.2023 do 8.02.2023 lub do wyczerpania zapasów. 
W niedzielę 29 stycznia sklepy będą otwarte.

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



40 zł

 od

40 zł

40 zł
Narzuta  
100% bawełny
wymiary: 180 x 220 cm

Wlej wodę,  
dodaj kilka kropel  

olejku i stwórz  
niepowtarzalną,  

relaksującą  
atmosferę  

w swoim domu.

Komplet  
pościeli  
100%  
bawełny
z nadrukiem, do wyboru:  
poszewka na kołdrę,  
wymiary: 140 x 200 cm,  
z 1 poszewką na poduszkę,  
wymiary: 70 x 80 cm – 40 zł,  
lub poszewka na kołdrę,  
wymiary: 160 x 200 cm,  
z 2 poszewkami  
na poduszkę, wymiary:  
70 x 80 cm – 50 zł

Dyfuzor
elektryczny, do napełniania olejkami zapachowymi,  
z podświetleniem w 7 kolorach, 2 trybami ustawienia czasu,  
2 trybami puszczania pary, zasilany przez kabel USB,  
ø 13,3 cm, wys. 10 cm

dostępna  
również:

   

dostępny  
również:

   

2021OK2837 AITEX

oferta od 26.01.2023 do 8.02.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



40 zł

12 zł

15 zł

25 zł

15 zł

6 zł

Pled
bawełniany, we wzory,  

z frędzlami, 
wymiary: 130 x 160 cm

Dekoracja 
wisząca,  
w stylu  
makramy,  
wymiary:  
21,5 x 75 x 1 cm

Poszewka  
100% bawełny
z aplikacją,  
wymiary: 45 x 45 cm

Kosz
z naturalnych materiałów,  
z kolorowymi frędzlami,  
wymiary: 20 x 20 cm

Mata
na stół, z nadrukiem,  
wymiary: 30 x 45 cm

Zestaw olejków  
zapachowych

w szklanych buteleczkach,   
w zestawie zapachy: wanilia,  

czerwone owoce,  
egzotyczne owoce, patchouli,  

lawenda i jaśmin,  
poj. 6 x 10 ml

dostępna  
również:

   

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



30 zł

15 zł

10 zł

25 zł 30 zł

25 zł

30 zł

 od

Taca
pleciona z trawy hiacyntowej,  

z uchwytami, 
wymiary: 30 x 20 x 8/14 cm

Talerz do serwowania
szklany, z podstawą z trawy hiacyntowej,  
wyjmowany, do wyboru:
płaski, okrągły, z 3-częściową podziałką, 
ø 30 cm – 30 zł 
lub głęboki, kwadratowy,  
wymiary: 26 x 26 x 7 cm – 40 zł

Komplet 3 miseczek
szklane, z podstawą  
z trawy hiacyntowej,  
wyjmowane,  
wymiary tacy: 32 x 11 cm,  
wymiary miseczki: 10 x 10 x 4 cm

Kubek
ze szkła borokrzemowego,  
odporny na niską i wysoką  
temperaturę, z uchwytem  

z barwionego szkła,  
poj. 400 ml

Butelka
na ocet lub oliwę, szklana,  
z metalowym lejkiem,  
w osłonie z trawy hiacyntowej,  
wyjmowana, poj. 500 ml

Komplet  
2 szklanek

z barwionego szkła  
w delikatne prążki,  

poj. 300 ml

Komplet  
2 kieliszków
z barwionego szkła  
w delikatne prążki  
poj. 385 ml

dostępny  
również:

   

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



70 zł
25 zł

50 zł

15 zł

40 zł

30 zł

Bluza
damska, z nadrukiem,  

rozmiary: S-XXL

Jeansy
z dodatkiem  

elastanu, damskie,  
o kroju mom fit,  
z szeroką gumą  

w pasie i kieszeniami,  
rozmiary: 36-44

Kurtka z kapturem
damska, pikowana, z łączonych  

materiałów, zapinana na suwak,
 z kieszeniami,   

rozmiary: 36-46

Koszulka  
100% bawełny
damska, z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

Koszula  
100% wiskozy

damska, z kołnierzykiem,  
dekoltem V, kieszonkami  

i paseczkami  
do podwinięcia  

rękawów, gładka,  
rozmiary: 36-46

Legginsy 
damskie, z grubej dzianiny, 

z gumą w pasie,  
z prostymi przeszyciami  

wzdłuż nogawek, gładkie,  
rozmiary: S-XXL

HIT!

dostępna  
również:

   

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



25 zł

25 zł

30 zł

25 zł

35 zł

25 zł

60 zł

Spodnie dresowe
damskie, z kieszeniami  
i prostymi nogawkami, gładkie,  
rozmiary: S-XXL

Koszulka  
100% bawełny
damska,  
z nadrukiem licencyjnym  
Zakochany Kundel,  
rozmiary: S-XXXL

Koszulka  
100%  
bawełny
damska, 
z nadrukiem 
licencyjnym 
Myszki Miki 
i Myszki Minnie,  
rozmiary: S-XXXL

Koszulka 
100% bawełny

męska, z nadrukiem 
licencyjnym The Simpsons, 

rozmiary: S-XXL

Koszulka 100% bawełny
damska, z guziczkami na ramionach  
i nadrukiem w paski, rozmiary: S-XXXL

Jegginsy
damskie, bawełniane,  
z dodatkiem elastanu,  
z szeroką gumą w pasie,  
gładkie, rozmiary: 36-44

Jeansy
z dodatkiem elastanu,  
damskie, długość 7/8,  
o kroju mom fit, z ozdobnymi  
zaszewkami i kieszeniami,  
rozmiary: 36-44

dostępna  
również:

   

dostępne  
również:

   

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



35 zł

45 zł

35 zł

50 zł

10 zł

15 zł

Szlafrok
damski, welurowy,  

miły w dotyku,  
z nadrukiem  
w serduszka, 

rozmiary: S/M, L/XL

Bokserki
bawełniane,  
z dodatkiem elastanu,  
męskie, z nadrukiem,   
rozmiary: S-XXL

2-pak skarpet
bawełniane, z dodatkiem

elastanu, męskie, 
różne wzory w zestawie,  

rozmiary: 39-42, 43-46

Koszula nocna
damska, satynowa,  

z ozdobnymi guzikami  
i koronką przy  

dekolcie, gładka,  
rozmiary: S-XXL

Szlafrok kimono
damski, satynowy, 

z wykończeniem  
z koronki przy rękawach,  

z paskiem, gładki, 
rozmiary: S/M, L/XL

Piżama
damska, wykończona koronką,  
gładka, do wyboru: czerwona,  
satynowa, z ozdobnymi guzikami  
lub czarna, welurowa,  
rozmiary:  
S-XL

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



40 zł

20 zł

10 zł

10 zł

 od

8 zł

 od

25 zł

12 zł

Body
z usztywnianymi miseczkami,  
zdobione koronką,  
rozmiary: S-XL

2-pak fig
ze wzorem w serduszka,  

w zestawie czerwone  
z przejrzystego materiału  
i czarne, rozmiary: S-XXL

Figi  
lub biustonosz
z przejrzystego materiału  
ze wzorem w serduszka,  
do wyboru: figi, rozmiary:  
S-XXL – 10 zł lub biustonosz,  
z fiszbinami, rozmiary:  
75A-75D, 80B-80D, 85C,  
85D – 20 zł

2-pak fig
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
wykończone koronką,  
do wyboru: czarne,  
typu brazyliany,  
rozmiary: S-XL  
lub czerwone,  
rozmiary: S-XXL

Figi
do wyboru: czerwone, 
z nadrukiem i koronką – 8 zł  
lub czarne, gładkie – 10 zł,  
rozmiary: S-XXL

Figi
wysokie,  

z koronką,  
rozmiary: S-XXL

Biustonosz
typu balkonetka,  
z usztywnianymi  
miseczkami,  
koronkowy,  
rozmiary: 75A-75D,  
80B-80D, 85C, 85D

dostępne  
również:

   

oferta od 26.01.2023 do 8.02.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

BEGO 064655

2111238 Centexbel



20 zł

20 zł
12 zł

35 zł

6 zł

Deska  
do serwowania
w kształcie serca,  
z bambusową rączką, 
wymiary: 33 x 21,5 x 3 cm

Komplet 3 talerzyków
szklane, w kształcie serc,  
wymiary pojedynczego  
talerzyka: 13 x 12 x 2,5 cm

Kubek
szklany, z podwójnymi ściankami,  
z motywem serca, poj. 280 ml

Kubek
porcelanowy, ze wzorami  
licencyjnymi do wyboru:  

Myszka Minnie  
lub Zakochany Kundel,  

poj. 400 ml

Mata
na stół,  
z walentynkowym wzorem,  
ø 38 cm

HIT!

dostępna  
również:

   

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



5 zł

25 zł

12 zł

25 zł

Blacha do ciasta
w kształcie serca,  
z powłoką nieprzywierającą,  
wymiary: 16,3 x 15,5 x 8,5 cm

Komplet  
2 tortownic

w kształcie serc,  
z powłoką nieprzywierającą,  

wymiary: 11 x 11 x 5 cm

Foremki  
do muffinek  
12 szt.
silikonowe,
w kształcie serc

Zestaw  
do dekoracji muffinek
w zestawie:  
24 papierowe foremki  
i 24 dekoracje na piku

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



20 zł

10 zł

35 zł

15 zł

20 zł

35 zł

Serce
pluszowe,  
z haftowanym napisem,  
do wyboru 3 wzory,  
wys. 21 cm

Poduszka
z walentynkową aplikacją 
i frędzlami na bokach, 
wymiary: 30 x 50 cm

Świeca
w ceramicznym  
pojemniku ze wzorem  
w serca,  
ø 8,5 cm, wys. 10 cm

Maskotka
pluszowa, z sercem, do wyboru:  
miś lub piesek, wys. 25 cm

Koc
z nadrukiem w serca,  
wymiary: 150 x 200 cm

Świeca  
zapachowa
w szklanym pojemniku  
z metalową przykrywką,
do wyboru różne  
zapachy i kolory,
ø 13,5 cm, wys. 8 cm

dostępne  
również:

      

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem

SHHO 094418 TESTEX



5 zł

5 zł

4 zł

3 zł

5 zł

5 zł 5 zł

Kartka  
walentynkowa

w kopercie,  
do wyboru różne wzory

Kubeczki 
jednorazowe 6 szt.
papierowe, z nadrukiem  
w serduszka, poj. 220 ml

Talerzyki  
jednorazowe  
12 szt.
papierowe, z nadrukiem  
w gwiazdki, ø 18 cm

Kubeczki  
jednorazowe  
12 szt.
papierowe,  
z nadrukiem,  
poj. 220 ml

Słomki 
jednorazowe  
24 szt.
papierowe,  
z nadrukiem

Talerzyki 
jednorazowe 6 szt.
w kształcie serc, papierowe,  
metaliczne,  
z lustrzanym efektem,  
ø 18 cm

Balony 30 szt.
różne kolory w zestawie,  

ø 25 cm

oferta od 26.01.2023 do 8.02.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



50 zł

10 zł

50 zł

30 zł

50 zł

50 zł

30 złBluza z kapturem  
100% bawełny
chłopięca, z kieszenią  
kangurką i nadrukiem  
na licencji Fly High,  
rozmiary: 134-152 cm

2-pak skarpet
z wysoką zawartością bawełny  
z dodatkiem elastanu,  
dziewczęce lub chłopięce, 
ze wzorem na licencji 
Fly High, różne kolory w zestawie,  
rozmiary: 31-38

Bluza z kapturem* 
100% bawełny

dziewczęca, typu oversize, z kieszenią 
kangurką, 2-kolorowa, z nadrukiem 

na licencji Fly High, rozmiary: 134-170 cm

Worek
z uchwytami i sznurkami,  

z nadrukiem na licencji Fly High, rozmiar uniwersalny 

Spodnie 
dresowe*  

100% bawełny
dziewczęce, z wiązaniem  

w pasie i kieszeniami,  
2-kolorowe, z nadrukiem  

na licencji Fly High,  
rozmiary: 134-170 cm

Spodnie dresowe  
100% bawełny
chłopięce,  
z wiązaniem w pasie,  
kieszeniami i nadrukiem  
na licencji Fly High,  
rozmiary: 134-152 cm

Torebka nerka
zamykana na suwak,  

z regulowanym paskiem,  
z nadrukiem na licencji  

Fly High,  
rozmiar uniwersalny

* Produkt dostępny  
   w wybranych sklepach.

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



35 zł

35 zł

25 zł

35 zł

 od

35 zł

 od

Spodnie dresowe  
lub bluza z kapturem 

bawełniane,  
niemowlęce, chłopięce,  
z aplikacją i nadrukiem  

na licencji Zombie Dash, do wyboru:  
spodnie z kieszenią kangurką – 35 zł,  

lub bluza zapinana na suwak,  
z kieszeniami, rozmiary: 74-98 cm – 40 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  
niemowlęce, dziewczęce,  
z aplikacją i nadrukiem  
na licencji Zombie Dash,  
rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
bawełniana,  

niemowlęca, chłopięca,  
z kieszenią, aplikacją  

i nadrukiem na licencji  
Zombie Dash,  

rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe  
bawełniane,  

niemowlęce, chłopięce,  
z kieszenią kangurką,  
aplikacją i nadrukiem  

na licencji Zombie Dash,  
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe  
lub bluza z kapturem 
bawełniane,  
niemowlęce, dziewczęce,  
z aplikacją i nadrukiem  
na licencji Zombie Dash,  
do wyboru:  
spodnie z kieszenią kangurką – 35 zł,  
lub bluza zapinana na suwak,  
z kieszeniami,  
rozmiary: 74-98 cm – 40 zł



20 zł

30 zł

20 zł

40 zł

20 zł

 od

40 zł

 od

Koszulka 100% bawełny
chłopięca, z aplikacją  

i nadrukiem na licencji Zombie Dash,  
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, ocieplane,  
z aplikacją i nadrukiem  
na licencji Zombie Dash,  
rozmiary: 104-134 cm Koszulka 

95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęca, z suwakiem  
na przodzie, aplikacją  
i nadrukiem na licencji  
Zombie Dash,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny  
lub spodnie dresowe
chłopięce, z nadrukiem  
na licencji Zombie Dash,  
do wyboru: koszulka – 20 zł  
lub spodnie bawełniane  
z kieszenią kangurką  
i aplikacją – 40 zł,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza 
bawełniana, chłopięca,  
z kieszenią kangurką,  
z aplikacją i nadrukiem  
na licencji Zombie Dash,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe  
lub bluza z kapturem*
80% bawełny i 20% elastanu,  
dziewczęce, z aplikacją  
i nadrukiem na licencji Zombie Dash,  
do wyboru: spodnie z wiązaniem  
w pasie i kieszenią kangurką – 40 zł  
lub bluza zapinana na suwak,  
z kieszeniami – 50 zł,  
rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny  
   w wybranych sklepach.

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

doładowania kart 
telefonicznych krajowych 

i zagranicznych

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności  
asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach. Zdjęcia  
prezentują przykładowe wzory produktów i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

elektroniczne 
karty podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

@pepcoplpepcopl pepco.pl

Bądź na bieżąco: Poznaj nowe produkty: Kupuj bez obaw!

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 61 62 88 999    

e-mail: klient@pepco.eu


