
20лв.

Дънки
с високо съдържание на памук,  
с еластан, с джобове и връзка 
на талията, черни или сини  
по избор, 
размери: 36-44

8лв.

Поло
пуловер
95% вискоза 
и 5% еластан, 
с принт,
размери: S-XXXL

Модерни  
всеки ден

налични  
също:

   

Офертата е валидна от 16.09.2021 до 22.09.2021 или до изчерпване на количествата.

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

20 лв.

Яке 
от плюшена материя, 
с колан и цип,  
с джобове,  
размери: 36-46



8лв.

Блуза 
със заоблен край  
и принт,  
размери: S-XXXL

20 лв.

Рокля
100%  

памук 
с кройка  
на риза,  

с копчета,  
джобове  
и колан,   

размери: 36-44

8 лв.

Поло блуза 
95% вискоза  

и 5% еластан,  
с принт,

размери: S-XXXL

15лв.

Долнище 
с джобове и връзкa  
на талията, изчистено,  
размери: S-XXL

10лв.

Блуза 
с надпис от пайети   
и връзка на талията,  
размери: S-XXXL

5лв.

Шал 
с принт  
и блестящи елементи,  
размери: 185 х 80 см

налични 
също:

   

офертата е валидна от 16.09.2021 до 22.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



15лв.

Дънков клин 
с високо съдържание 
на памук, с еластан  
и декоративни шевове, 
плисиран на талията,  
размери: 36-44

15лв.

Жилетка 
мека,  

с копчета
на ръкавите  
размери: S-L

18лв.

Уютни  
ботуши
дамски, ниски,   
номера: 36-41

18 лв.

Жилетка
мека и пухкава,  
размери: S-L

30лв.

Жилетка
с яка от   
изкуствена козина  
и джобове,  
карирана,  
размери: S-L

18лв.

Пуловер
с уголемена яка,  

изчистен,  
размери: S-XXL

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:



6лв.

Блуза 
за момчета,  
с принт  
Том и Джери,  
размери: 104-134 см

8лв.

Долнище
90% памук и 10% вискоза,  
за момчета, с връзка на талията,  
джоб тип кенгуру и принт,  
размери: 104-134 см

15 лв.

Дънки
98% памук  
и 2% еластан,  
за момчета,  
с тиранти,  
джобове  
и навити  
крачоли,  
размери:  
104-134 см 10 лв.

Суитшърт  
100% памук
за момчета,  
с принт Спайдърмен,  
размери: 104-134 см

4 лв.

Блуза  
100% памук
за момчета, с принт,  
размери: 104-134 см

17лв.

Суитшърт с качулка 
100% памук*
за момчета,  
с джоб тип кенгуру,  
трицветен, с надпис,  
размери: 134-170 см 

10 лв.

Долнище
100% памук
за момчета, с надпис,  
размери: 134-170 см

*Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

офертата е валидна от 16.09.2021 до 22.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



5лв.

Блуза
95% памук и 5% вискоза,  
за момичета, с принт,  
размери: 104-134 см

8лв.

Анцуг
за момичета, включва:  
суитшърт с качулка и принт,  
и изчистено долнище,  
размери: 104-134 см

15лв.

Дънки
с високо  
съдържание 
на памук,  
с еластан, 
с джобове 
и принт 
във формата   
на звезди, 
размери:  
104-134 см

6 лв.

Долнище
от флийс полар, с връзка  
на талията и принт,  
размери: 104-134 см

5лв.

Блуза
95% памук и 5% вискоза,  
за момичета, с принт,  
размери: 104-134 см

6лв.

Суитшърт  
100%  
памук
за момичета,  
изчистен,  
размери:  
134-170 см

6 лв.

Клин
95% памук  
и 5% еластан,  
за момичета,  
с надпис,  
размери:  
134-170 см

15 лв.

от

Уютни 
ботуши
за момичета,   
с изкуствена козина,  
разновидности:  
розови, 
номера: 27-31 – 15 лв. 
или черни,  
номера: 32-37 – 17 лв.

налични
също:

   

налични 
също:

   

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:



*Продуктът ще е наличен само
в някои от нашите магазини.

5 лв.

8лв.

Риза  
100% памук
за бебета,  
за момичета,  
с волан  
и копчета,  
размери: 74-98 см

15 лв.

Комплект  
за бебета*
с високо съдържание  
на памук и принт  
Мики Маус,  
за момчета,
включва:  
суитшърт и долнище  
с връзка на талията,  
размери: 74-98 см

6 лв.

Долнище
100% органичен памук или  

99% органичен памук и 1% вискоза,  
за бебета, за момчета, с джобове 

и връзка на талията,
размери: 74-98 см

6 лв.

Суитшърт
100% органичен памук  
или 99% органичен памук и 1% вискоза, 
за бебета, за момчета, с принт,  
размери: 74-98 см

Долнище 
100% памук
за бебета, за момичета,  
с връзка на талията и къдрички 
на джобовете, с принт,  
размери: 74-98 см

3лв.

Блуза 
100%  
памук
за бебета,  
за момичета,  
с принт,  
размери:  
80-98 см

налични  
също:

   

офертата е валидна от 16.09.2021 до 22.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



*Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

8 лв.

Цяла пижама  
100% памук

за бебета, за момчета,  
с принт Батман,  

размери: 62-92 см

8 лв.

Комплект бодита 100% памук, 3 бр.
за бебета, за момчета, включва: 2 бр. с принт и 1 бр. изчистено,  
размери: 62-92 см

8 лв.

Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момичета, 
включва: 1 бр. изчистено с волан 
и 1 бр. с принт, размери: 62-92 см

3 лв.

Комплект 
чорапи, 
2 чифта  
с високо съдържание 
на органичен памук, 
изчистени, различни цветове, 
номера: 0-24

5 лв.

Боди  
100% органичен 
памук 
за бебета, за момичета, 
изключително меко  
на допир, с принт,  
размери: 62-92 см

5 лв.

Боди 
99% органичен  
памук и 1% вискоза, 
за бебета, за момчета,  
изключително меко  
на допир, с принт,  
размери: 62-92 см

15 лв.

Комплект  
за бебета 
100% памук*
за момчета,  
с принт Чип и Дейл,  
включва:  
суитшърт и долнище  
с връзка на талията,  
размери: 74-98 см

50

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:

Certified by  
ETKO 4886 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’
Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



*Продуктът ще е наличен само
в някои от нашите магазини.

8 лв.

Контейнер 
от керамика, с капак  
и флорален принт,  
ø 10,5 см, височина: 12 см

15лв.

Комплект  
прибори, 24 бр.  

включва: 6 супени лъжици, 
 6 вилици,  

6 ножа и 6 чаени лъжици,  
с пластмасова дръжка

4 лв.

Купа 
от порцелан,  
с флорален   
принт, ø 14 см,  
височина: 14 см

5лв.

Чаша 
от порцелан, с флорален  
принт, със златист ръб  
и дръжка, кап. 460 мл

Чиния* 
от порцелан, с флорален принт,  
разновидности: 
десертна, ø 18,5 см – 5 лв.,  
плитка, ø 26,5 см – 6 лв.

5 лв.

от

офертата е валидна от 16.09.2021 до 22.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

Комплект чаши, 2 бр. 
от тонирано стъкло,  

със златист ръб,  
кап. 590 мл

4 лв.

Десертна  
чиния 
от тонирано стъкло,  
с релефна повърхност  
и златист ръб,  
ø 19,2 см

5 лв.

Подложка за маса
овална, размери: 45 x 30 см

5 лв.

Поднос за торта 
от тонирано стъкло,  
с релефна повърхност  
и златист ръб, ø 27 см

налични  
също:

   

17 лв.

Ароматен
комплект 
включва: декоративен поднос,  
свещ в стъклена чаша, 
2 поставки за свещ,  
дифузер с пръчици и масло 
с аромат жасмин и лилия,  
кап. 80 мл

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:



*Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

8 лв.

Картина 
върху стъкло 
в метална рамка,  
с верижка за закачване,  
разновидности: кръгла,  
ø 30 см или квадратна,  
размери: 30 x 30 x 0,4 см

6 лв.

 от

Кош* 
с подплата и дръжки,  

размери: 
30 x 19 x 17 см – 6 лв.,

33 x 23 x 20 см – 8 лв. ,
40 x 28 x 22 см – 15 лв.

Спален комплект  
100% памук* 
включва:  
калъфка за възглавница,  
размери: 70 x 80 см
и калъфка за завивка, 
размери: 140 х 200 см 

8 лв.

Възглавница* 
размери: 43 x 43 см

25лв.

Табуретка 
сгъваема, с капак и пространство  
за съхранение, с мека,  
велурена повърхност,  
размери: 40 x 40 x 37 см

8 лв.

Мултирамка  
метална,  
с верижка за закачване,  
за 3 снимки,  
размери: 13 x 18 см

20 лв.

налични  
също:

   

налични  
също:

   

налични също:

    

офертата е валидна от 16.09.2021 до 22.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН
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Фенер 
от метал, 

със стъклени панели 
и дръжка, размери:  

14 x 14 x 30 см – 8 лв.,  
18 x 18 x 40 см – 20 лв.

Рамка 
със златисти рози,  
за снимка размер:  
10 x 15 см

15 лв.

LED фенер 
от метал, ø 19 см, 
височина: 36 см, батериите 
се продават отделно

Ароматна свещ 
в стъклена поставка,  

с капак, разновидности: 
черна или бяла, 

 ø 9 см, височина: 11,2 см – 6 лв.,
златиста, сребриста, черна или бяла,  

ø 13,5 см, височина: 8 см – 8 лв.

Кош
с подплата и дръжки,  
размери: 
30 x 19 x 17 см – 6 лв.,
33 x 23 x 20 см – 8 лв., 
40 x 28 x 22 cm – 15 лв.

18 лв.

Комплект  
кашпи, 3 бр. 
в метална рамка,  
размери:  
47,5 x 16 x 17 см

8 лв.

 от

5 лв.

50

6 лв.

 от

налични  
също:

   

ø 9 см  
налични 

също:

ø 13,5 см  
налични   

също:

6 лв.

 от

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:



15 лв.

Покривка 
с жакардов десен,  

размери: 140 x 240 см

18 лв.

Завеса 
с жакардов десен,  
размери: 140 x 260 см

18лв.

Маса  
за кафе 

с декоративна,
релефна повърхност  

и дървени крака,  
ø 39,5 см,  

височина: 
39,5 см

5 лв.

Декоративен  
буркан 
от стъкло, ø 15 см,  
височина: 15 см

Ваза 
от стъкло,  
ø 11 см,  
височина: 18 см

6 лв.

Тишлайфер 
с жакардов десен,  
размери: 35 x 180 см

2 лв.

50

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО 
СЪДЪРЖАНИЕ И 
ТУК:

ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

Политика за възстановяване  
на сума при връщане на стока

Посочените цени и други условия са валидни само в периода, посочен на заглавната страница, а количествата са ограничени до 
наличностите в магазините. Възможно е някои от артикулите да не са налични във всички разновидности и размери. Всички цени са 
в български лева с включен ДДС. Стоките се продават в количества, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстративна цел 
и PEPCO не носи отговорност в случай на неточности или разминаване във външния вид на продуктите. PEPCO България не носи 
отговорност за печатни или правописни грешки в брошурата. Моля, посетете магазините PEPCO, където ще намерите страхотни оферти 
и пълна информация за нашите продукти! При въпроси, мнения и препоръки, моля да се свържете с наш служител на: info.bg@pepco.eu

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

@PEPCO.BG
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