
8 zł

 od

Koszulka  
100% bawełny
z nadrukiem, do wyboru:  
chłopięca,  
rozmiary: 104-134 cm – 8 zł,  
lub damska,  
rozmiary: S-XXXL – 15 zł

Bliżej natury

HIT!
Oferta ważna od 9.03.2023 do 22.03.2023 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę



10 zł

8 zł

15 zł

8 zł

15 zł

10 zł

Koszulka 
100% bawełny 

dziewczęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny 
dziewczęca lub 
chłpięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny
dziewczęca lub chłopięca,  
z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, rozmiary: 134-170 cm

Koszulka  
100% bawełny
męska, z nadrukiem,  
rozmiary:  S-XXL

Koszulka  
100% bawełny

z nadrukiem, 
do wyboru: damska,  

rozmiary: S-XXXL, 
lub męska, 

rozmiary: S-XXL

dostępna 
również:

   

dostępna  
również:

   

oferta od 9.03.2023 do 23.03.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



The Simpsons TM & © 20th Television”

40 zł

45 zł

20 zł

45 zł

30 zł

Sukienka 
z elastycznego,  
prążkowanego  

materiału,  
z nadrukiem,  

rozmiary: 134-170 cm

Jeansy 
dziewczęce, z szerokimi nogawkami  
z przetarciami i z kieszeniami,  
rozmiary: 134-170 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny
chłopięce, z wiązaniem  
w pasie, kieszeniami  
i licencyjnym  
nadrukiem  
The Simpsons,
rozmiary:  
134-170 cm

Bluza  
z kapturem  
100%  
bawełny
chłopięca,  
zapinana  
na suwak,  
z kieszeniami  
i licencyjnym  
nadrukiem  
The Simpsons,  
rozmiary:  
134-170 cm

Koszulka  
100% bawełny 

chłopięca, z licencyjnym  
nadrukiem The Simpsons,  

rozmiary: 134-170 cm

z nadrukiem  
z tyłu:

z nadrukiem  
z tyłu:

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



30 zł

70 zł

50 zł

50 zł

25 zł

Sukienka 
z elastycznego,  
prążkowanego  
materiału,  
z kołnierzykiem  
i zapięciem na guziki  
pod szyją, odcinana  
w pasie, gładka,  
rozmiary: 36-44

Jeansy
z dodatkiem elastanu,  
damskie, dopasowane,  
typu skinny, z kieszeniami,  
rozmiary: 36-44

Koszulka polo 
bawełniana, damska,  
z prążkowanego materiału,  
z kołnierzykiem i zapięciem  
na guziki pod szyją, gładka,  
rozmiary: S-XXXL

Kurtka jeansowa
damska, z kieszeniami,  
zapinana na guziki,  
z surowymi wykończeniami,   
rozmiary: S-XL

Koszulka polo  
damska, z prążkowanego  
materiału, z kołnierzykiem  
i rozcięciem pod szyją, gładka,  
rozmiary: S-XXL

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



30 zł

50 zł

30 zł

30 zł

30 zł
Spodnie joggery 

z dodatkiem elastanu, męskie,  
z wiązaniem w pasie, kieszeniami,  

cięciami na kolanach i ściągaczami  
na dole nogawek, gładkie,  

rozmiary: 30-38

Legginsy
z prążkowanego materiału,  

z szeroką gumą w pasie,  
rozmiary: S-XXL

Koszulka polo
męska, z kontrastowymi  
paskami na kołnierzyku,  
przy zapięciu i na rękawach,  
rozmiary: S-XXL

Koszulka 
100% bawełny 
męska, z licencyjnym 
nadrukiem  
Rick and Morty, 
rozmiary: S-XXL

Koszulka 
100% bawełny 
męska, z licencyjnym  

nadrukiem postaci  
z Looney Tunes,  
rozmiary: S-XXL

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



12 zł

25 zł

20 zł

12 zł

20 zł

20 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością  
bawełny, w tym  
5% bawełny  
organicznej,  
damskie, gładkie,  
różne kolory  
w zestawie,  
rozmiary: 35-42 cm

2-pak fig 
90% bawełny, 5% bawełny  
organicznej i 5% elastanu,  

damskie, gładkie,  
różne kolory w zestawie,  

rozmiary: S-XXL

3-pak  
stopek

z wysoką  
zawartością  

przędzy  
bambusowej  

i z elastanem,  
damskie,  

miłe w dotyku,  
gładkie,  

szybkoschnące,  
mają właściwości  

antybakteryjne,  
rozmiary: 35-42

2-pak stringów 
90% bawełny, 5% bawełny  
organicznej i 5% elastanu,  
damskie, gładkie, różne kolory  
w zestawie, rozmiary: S-XL

Biustonosz  
90% bawełny,  

5% bawełny  
organicznej  

i 5% elastanu,  
gładki,  

rozmiary: S-XL

podaruj 
swojej 
skórze 

komfort 
w zgodzie  

z naturą

2-pak szortów 
90% bawełny, 5% bawełny  
organicznej i 5% elastanu, 
damskie, gładkie,  
różne kolory  
w zestawie,  
rozmiary: S-XXL

dostępny  
również:

   

w 2-paku  
również:

   

dostępne  
również:

   

oferta od 9.03.2023 do 23.03.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



35 zł

20 zł

45 zł

25 zł

20 zł

40 zł

45 zł

Spodnie 
dresowe  

100% bawełny  
organicznej 

z wiązaniem w pasie, 
z nogawkami  

w różnych kolorach 
i kieszeniami,  
z nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm

Sukienka 
100% bawełny  

organicznej
odcinana, z marszczoną  

spódniczką, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza 100% bawełny  
organicznej
zapinana na suwak, do wyboru: bomberka,  
z rękawami w różnych kolorach,  
lub z kapturem, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny  
organicznej
z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny  
organicznej 
z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Spódniczka  
100% bawełny  

organicznej
z szeroką gumą w pasie,  
kieszeniami i nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm

Bluza dresowa
100% bawełny  

organicznej 
z nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm

HIT!

dostępna 
również:

   

dostępne
również:

   

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

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



20 zł

30 zł

25 zł

35 zł

25 zł20 zł

Bluza z kapturem  
100% bawełny  

organicznej
niemowlęca, zapinana na suwak,  
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Sukienka 100% bawełny organicznej
niemowlęca, odcinana, z marszczoną  
spódniczką, falbanką i nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka 100% bawełny  
organicznej 
niemowlęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 80-98 cm

Bluza  
100% bawełny  
organicznej
niemowlęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe  
100% bawełny  
organicznej 
z wiązaniem w pasie,  
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Koszulka  
100% bawełny organicznej 
niemowlęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 80-98 cm

dostępne 
również:

   

dostępna 
również:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’



30 zł

20 zł

20 zł

30 zł20 zł

20 zł

35 zł

Legginsy  
100% bawełny  
organicznej
niemowlęce,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

Legginsy  
100% bawełny  
organicznej
niemowlęce,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

Body 100% bawełny  
organicznej
niemowlęce, z nadrukiem,  
rozmiary: 62-92 cm

Pajac  
100% bawełny  
organicznej
niemowlęcy, bez stopek,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 62-92 cm

Pajac  
100% bawełny  
organicznej 
niemowlęcy,  
bez stopek, z nadrukiem,  
rozmiary: 62-92 cm

Body  
100% bawełny  

organicznej
niemowlęce, z nadrukiem,  

rozmiary: 62-92 cm

Bluza z kapturem  
100% bawełny  

organicznej
niemowlęca, z nadrukiem,  

zapinana na suwak,  
rozmiary: 74-98 cm

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX  2768

‘organic’
Certified by USB

TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



10 zł

17 zł

15 zł

10 zł 10 zł

5 zł

Zajączek
ceramiczny,  
z perłowym połyskiem,  
wys. 8,5 cm

Jajko
ceramiczne, z wytłaczanym  
wzorem, matowe, ø 8,5 cm, wys. 10,5 cm

Zając
ceramiczny,  
wys. 19,5 cm

Łańcuch  
świetlny LED
15 lampek w kształcie jajek,  
ø 4,2 cm, wys. 6 cm,  
dł. łańcucha 2,4 m,  
baterie są sprzedawane  
oddzielnie

Osłonka  
na doniczkę

ceramiczna,  
z perłowym  
połyskiem,  

ø 11 cm,  
wys. 12,5 cm

Kwitnąca hortensja 
sztuczne kwiaty w metalowym  
wiaderku, ø 10 cm, wys. 14 cm

dostępne  
również:

   

dostępne  
również:

   

Poznaj ofertę
świąteczną



35 zł

40 zł

20 zł

20 zł

5 zł

Wianek  
wielkanocny
wewnątrz ø 22 cm,  
na zewnątrz ø 37 cm

Dekoracja  
świąteczna

do zawieszenia,  
ø 27 cm

Obrus   
z nadrukiem,  

wymiary: 140 x 200 cm

Zając 
ceramiczny,  
dostępne 2 wzory,  
wys. 23,5 cm

Jajko
ceramiczne, z wytłaczanym, 
kolorowym wzorem,  
ø 6 cm, wys. 8 cm

   

dostępne  
również:

      

dostępne  
również:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Poznaj ofertę
świąteczną



25 zł

50 zł

15 zł17 zł

65 zł

Zestaw  
2 kwietników 
metalowe, składane,  
ażurowe, z jednakowym  
wzorem blatu,
w zestawie mały  
i duży, wymiary:  
20,25 x 20,25 x 28 cm  
i 25 x 25 x 38 cm

Osłonka 
ceramiczna, 
z jutowymi 
sznurkami
do zwieszenia,  
ø 15,5 cm, 
wys. 13,7 cm

Osłonka
z wytłaczanym wzorem, 

ø 12 cm, wys. 12,5 cm Doniczka
z ząbkowanym rantem, 
ø 13,5 cm, wys. 13,5 cm 

Doniczka
plastikowa,  
z wykończeniem  
zewnętrznym  
przypominającym  
beton, wyposażona  
w specjalny  
wkład ułatwiający  
osadzenie  
i pielęgnację roślin,  
wymiary:  
26,5 x 26,5 x 50 cm

oferta od 9.03.2023 do 23.03.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



15 zł

15 zł35 zł

20 zł

20 zł

50 zł

Szklarnia
metalowa,  
z otwieranym daszkiem,  
wymiary: 25 x 14 x 20 cm

Konewka
metalowa,  

ø 10 cm, wys. 10 cm,  
dł. całkowita 21,5 cm

Sekator Fiskars 
lekki i wygodny w użyciu,  

do cięcia świeżych  
gałęzi do ø 2 cm

Łopatka Fiskars
z wygodnym uchwytem

Kultywator Fiskars
z wygodnym uchwytem

Osłonka 
cementowa, ø 16 cm,  
wys. 15 cm

z otworem 
do  

zawieszenia

można  
ostrzyć  
głowicę

ergonomiczny
kształ†

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



8 zł

12 zł

10 zł
30 zł

12 zł

20 zł

10 zł

 od

Akcesoria  
do sprzątania
wykonane częściowo  
z plastiku 
pochodzącego 
z recyklingu, 
do wyboru: ściągaczka 
do podłogi, wymiary: 
45 x 7,5 x 2 cm – 10 zł,  
sprzedawana bez kija, 
myjka do okien  
z teleskopowym kijem,  
wymiary: 
31 x 6 cm – 30 zł

Myjka do okien
ze spryskiwaczem i ściągaczką,  
wykonana częściowo z plastiku  
pochodzącego z recyklingu,  
wymiary: 26 x 25 x 11 cm

Szczotka
wykonana częściowo  
z plastiku pochodzącego  
z recyklingu, sprzedawana  
bez kija, do wyboru:  
do szorowania, z krótkim,  
sztywnym włosiem,  
wymiary: 27 x 5,5 x 8,5 cm,
do zamiatania, z długim włosiem, 
wymiary: 27 x 6 x 10 cm

zdejmowana  
osłona

Zestaw  
do zmywania

wykonane częściowo  
z plastiku pochodzącego  
z recyklingu, w zestawie:  

dwie 2-stronne gąbki  
i ściereczka,  

wymiary: 20 x 10 x 6 cm

Wiadro
składane, silikonowe  

z uchwytem,  
poj. 10 l, wymiary:  

33,5 x 32,8 x 5-24,5 cm

praktyczne, łatwe  
do przechowywania

Szczotka
wykonana częściowo  

z plastiku pochodzącego  
z recyklingu, wymiary:  

10 x 5 x 16 cm

Rolka do ubrań 
wykonana częściowo z plastiku pochodzącego 
z recyklingu, z silikonową rolką i zdejmowaną osłoną,  
wymiary: 17 x 11,5 x 7 cm

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

e-mail: klient@pepco.eu

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

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

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005


