
body 100% bawełny
niemowlęce, z nadrukiem i napisem,
dziewczęce, kolory:    
chłopięce, kolory:      
rozmiary: 62-92 cm

dla dzieci 
Nowa kolekcja

w niewiarygodnych cenach

4 99

HIT

oddychające  
i przyjazne 

dla skóry

więcej 
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 28 LIPCA
sklepy będą otwarte

Oferta ważna
w dniach

25.07-31.07.2019



5 99

Koszulka 
100% 

bawełny
niemowlęca, dziewczęca,

z brokatowym 
nadrukiem i napisem,

rozmiary: 74-98 cm

body 100% bawełny
niemowlęce, z nadrukiem i napisem,

dziewczęce, kolory: 
chłopięce, kolory: 

rozmiary: 62-92 cm

4 99

HIT

pajac 100% bawełny
niemowlęcy, dziewczęcy,
z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 56-86 cm

pajac 100% bawełny 
niemowlęcy, chłopięcy,
z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 56-80 cm

pajac
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęcy, dziewczęcy, z nadrukiem,
falbanką pod szyją i aplikacją,
rozmiary: 56-86 cm

pajac
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęcy, 
chłopięcy, z nadrukiem 
i aplikacją z pieskiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 56-80 cm

19 99

19 99

14 99

14 99

19 99

24 99

Sweter
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęcy, 
dziewczęcy, z żakardowym
pieskiem i paseczkami,
dostępne kolory: 
rozmiary: 74-98 cm  

DŻINSY
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem 
na kieszonce i modnymi przetarciami,
dostępne kolory: 
rozmiary: 74-98 cm

5 99
kaftanik 
100% BAWEŁNY
niemowlęcy, z ozdobną 
lamówką, wiązany na boku,
rozmiary: 56-74 cm

9 99
legginsy 100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce, 
ze stópkami, z nadrukiem w gwiazdki
i aplikacją z tyłu, rozmiary: 56-80 cm

9 99

9 99

14 99

14 99

body 
z wysoką zawartością bawełny, 

niemowlęce, dziewczęce, 
z falbanką z przodu 

i nadrukiem w gwiazdki,
dostępne kolory: 

rozmiary: 62-92 cm

body 
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 

chłopięce, z kołnierzykiem 
i kieszonką, zapinane 
z przodu na guziczki,

dostępne kolory: 
rozmiary: 62-92 cm

body
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 
chłopięce, z nadrukiem,
dostępne, kolory: 
rozmiary: 62-92

body 
100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce, 
z nadrukiem z przodu i z tyłu,
rozmiary: 62-92 cmZ natury 

miękkie 
i lekkie!
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Kardigan
do wyboru:
z miękkiej 
dzianiny,
z kieszeniami
lub lekki, 
o luźnym 
kroju, 
z ażurowym 
przodem,
rozmiary: 
S-L

39 99

39 99

29 99

sukienka
z kopertowym
dekoltem,
odcinana w pasie, 
podkreślająca 
sylwetkę, z nadrukiem 
w drobne kwiatki, 
z ozdobnymi guzikami,
rozmiary: 36-44

Kardigan
o luźnym kroju, długi, 
z kieszeniami i ozdobnymi 
guzikami na rękawach,
pasujący do wielu stylizacji
rozmiary: S-L

  dla niej
    i dla niego!

STYL19 99 t-shirt
zdobiony dodającymi elegancji koronkowymi 
wstawkami na ramionach, z dekoltem w serek,
rozmiary: S-XXL

7 99
legginsy
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 
dziewczęce, z nadrukiem
na kolanach,
dostępne kolory: 
rozmiary: 68-98 cm

19 99

DŻINSY
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęce, chłopięce,
cieniowane, z modnymi przetarciami,
rozmiary: 74-98 cm

5 99

Koszulka
z wysoką zawartością bawełny, 

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem,

rozmiary: 74-98 cm

9 99
legginsy

z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 

chłopięce, 
z aplikacją z pieskiem,

rozmiary: 62-92 cm

Bluza 100% bawełny
niemowlęca, dziewczęca, 
z nadrukiem Minnie Mouse,
dostępne kolory: 
rozmiary: 74-98 cm19 99

19 99

19 99

Spodnie DRESOWE
z wysoką zawartością bawełny, 

niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem Mickey Mouse,

dostępne kolory: 
rozmiary: 68-98 cm

14 99

Bluza
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęca, 

chłopięca, 
z nadrukiem Mickey Mouse,

dostępne kolory: 
rozmiary: 74-98 cm

14 99Koszulka 100% bawełny
niemowlęca, chłopięca, z podwójnymi rękawami,

nadrukiem Mickey Mouse i hasłem,
rozmiary: 74-98 cm

legginsy
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 
dziewczęce, z nadrukiem 
Minnie Mouse,
dostępne kolory: 
rozmiary: 68-98 cm
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14 99

14 99

14 99
Deska do krojenia

z marmurkowym wzorem,
wymiary: 36,5 x 27,5 x 0,8 cm

spodnie dresowe 
z lamówką na bokach, 
z kieszeniami i wiązaniem,
dostępne kolory: 
rozmiary: M-XXL  

7 99

14 99

29 99

29 99

spodnie dresowe 
z wysoką zawartością bawełny, 
z wiązaniem i aplikacją przy kieszeni,
dostępne kolory:   rozmiary: M-XXL

FILIŻANKA ZE SPODKIEM 
z marmurkowym wzorem,
i ozdobnym pasem w kolorach: 
fi liżanka: poj. 410 ml, 
spodek: ø 15 cm

39 99

komplet 
SZTUĆCów 24 szt.
z marmurkowym wzorem

7 99

49 99

PUSZKA Z ZAMKNIĘCIEM 
metalowa, z marmurkowym wzorem, 
z przykrywką imitującą drewno
i ozdobnym pasem w kolorach: 
wymiary: 16,5 x 12 x 12 cm

KOMPLET 3 noży
z marmurkowym wzorem,

długości ostrzy: 19 cm, 23 cm, 32 cm

Chlebak
metalowy, z marmurkowym wzorem,
wymiary: 18,5 x 25,5 x 39 cm

19 99

14 99

Młynek dwustronny
do pieprzu i soli, z regulacją grubości 

mielenia, z marmurkowym wzorem, 
ø 5 cm, wys. 22 cm

Akcesoria kuchenne 
silikonowe

z drewnianą rączką 
i marmurkowym wzorem,

do wyboru: łopatka, 
łyżka, łopatka do tefl onu

t-shirt 
100% BAWEŁNY
z nadrukiem i napisem,
rozmiary: M-XXL

t-shirt 
100% 
BAWEŁNY
z nadrukiem i napisem,
dostępne kolory: 

  
rozmiary: 
M-XXL  

PRZEPIS
NA...

marmurową
kuchnię!

19 99
t-shirt 100% BAWEŁNY
damski, z wyszywanym hasłem 
i ozdobnymi frędzelkami,
rozmiary: S-XXL

t-shirt 
100% BAWEŁNY

damski, z dekoltem 
w serek, gładki, 

S-XXL

9 99

14 99

t-shirt
o luźnym kroju, 
z przedłużonym 
tyłem, gładki,
dostępne kolory: 

    
rozmiary: 
S-XXL
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19 99

19 99

19 99

9 99

7 99

6 99

6 99

19 99

szkatułka szklana
z metalowymi krawędziami 
i marmurkowym wzorem 
na spodzie,
kolory spodu:       
wymiary: 24 x 8,5 x 4 cm

Zegar
szklany, 

z marmurkowym wzorem,
wymiary: 30 x 30 cm

Świecznik
metalowy,  
w kształcie serca,
wymiary: 17 x 15 x 5 cm

Poduszka
z metalicznym nadrukiem, 

dostępne dwa wzory,
wymiary: 43 x 43 cm

Świeca
w kształcie walca,  
z marmurkowym wzorem,
ø 7 cm, wys. 10 cm

Ramka szklana
na zdjęcie o wymiarach: 10 x 15 cm,  

z marmurkowym wzorem,
dostępne kolory:    

Mata
korkowa, różne wzory,
dostępne kolory:         
ø 38 cm

KOC
z mikrofibry,  
z marmurkowym  
wzorem,  
wymiary:  
130 x 170 cm

Marmurowy  styl
W NOWOCZESNYM 
WYDANIU!

GŁADKA POWIERZCHNIA  
UŁATWIAJĄCA UTRZYMANIE 

W CZYSTOŚCI
 

WYJĄTKOWO MIĘKKI 
W DOTYKU

więcej 
za mniej

...codziennie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00

tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 893 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


