Święta

PEŁNE
INSPIRACJI

więcej

I DOBRYCH CEN

za mniej

...codziennie

zawieszki 2 szt.

2

dostępne wzory:
motylki lub jajeczka,
różne kolory,
wymiary: 8 x 6,5 cm

99

4

99

zestaw
jajek 6 szt.

9

99

ze sznureczkami,
ozdobione piórkami,
dostępne białe
lub w kolorze
naturalnej skorupki,
wys. 6 cm

koszyk wielkanocny

jutowy, z aplikacją i uchwytami,
dostępny kolor:
wymiary: 15 x 13 cm

Oferta ważna
w dniach

28.03-10.04
2019
lub do wyczerpania zapasów

Figurka zajączek

cementowa,
dostępne kolory wstążeczki:
wys. 11,5 cm

4

99
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4

99

4

zestaw jajek 6 szt.

7

girlanda
wielkanocna

przezroczyste z raﬁą
i nadrukiem w motylki
lub zajączki, wys. 6 cm

3

brokatowe,
z piórkami,
dostępne w kolorach:
srebrnym lub
szampańskim,
wys. 6 cm

z futerkiem, dostępne
kolory futerka:
wys. 16 cm

99

Zajączek

ceramiczny, z perłowym wykończeniem,
dostępne kolory:
wys. 10 cm

99

Zestaw jajek 30 szt.

styropianowe, w złote lub srebrne plamki,
zestawy jedno- lub wielokolorowe,
wys. 3,5 cm

4

99

4

99

Zestaw jajek
12 szt.

styropianowe, różnokolorowe
w złote lub srebrne plamki,
wys. 6 cm

7

99

Figurka zajączek z jajkiem

ceramiczna, biały zajączek, jajko w kolorze srebrnym lub złotym,
wymiary: 7,5 x 11 cm

7
Jajko

99

Figurka Zajączek

do samodzielnego
montażu, z klamerkami

zestaw
jajek 6 szt.

4

99

99

ceramiczne, z wytłaczanym wzorem
zajączka, dostępne kolory:
ø 8,5 cm, wys. 10 cm

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

9

99

zestaw: solniczka
i pieprzniczka
ceramiczny,
dostępne kolory:
wys. 7 cm

kieliszek do jajek

ceramiczny,
dostępne kolory:
ø 5 cm, wys. 6,6 cm

2

tacka do jajek
na 6 szt., ceramiczna,
dostępne kolory:
wymiary: 15 x 10 cm

Jesteśmy też na

9

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

Kubek

99

ceramiczny,
dostępne kolory:
poj. 350 ml

5

99

99

UROK

świątecznego

patera do ciasta
ceramiczna,
ze wstążką w kolorach:
ø 25 cm, wys. 11 cm

STOŁU

ceramika obiadowa
dostępne kolory:
do wyboru: talerz głęboki, ø 21 cm – 6,99 zł,
talerz płytki, ø 26 cm – 9,99 zł

od

6

29

99

99

od

6

komplet
sztućców 24 szt.

z plastikowymi rączkami
w kolorach:

29

99

99

ceramika śniadaniowa
dostępne kolory:
do wyboru:
talerz deserowy, ø 21 cm – 6,99 zł,
ﬁliżanka ze spodkiem, poj. 220 ml – 9,99 zł
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29

99

chlebak kuferek

naczynie
żaroodporne

dostępne kolory:
wymiary: 33,6 x 19,8 x 15,7 cm

owalne, z pokrywą, poj. 5,1 l

39

99

Patelnia
ceramiczna
dostępne kolory:

rękawica kuchenna
silikonowa

z nadrukiem w świąteczne wzory,
dostępne kolory:

7

99

Deska szklana
z motywem zajączka
lub kwiatowym,
dostępne kolory:
wymiary: 20 x 30 cm

14

99

ø 28 cm

24

99

Święta
PEŁNE
SMAKU

Słoik

z ozdobną ceramiczną przykrywką w kolorach:
do wyboru: poj. 960 ml – 14,99 zł,
poj. 1800 ml – 19,99 zł,
poj. 3850 ml – 24,99 zł

od

14

99

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl
wałek
silikonowy

14

dostępny kolor:

6

Jesteśmy też na

19

99

@pepcopl

99

facebook.com
/PEPCOpl

stolnica
silikonowa
dostępny kolor:
wymiary:
40 x 50 cm

99

łopatka silikonowa
z nadrukiem kurczaczka
lub zajączka,
dostępne kolory:

14

99

Forma do babki

z tuleją, z powłoką nieprzywieralną,
dostępne kolory:
ø 23 cm

blacha do ciasta

do wyboru: z powłoką nieprzywieralną, prostokątna, wymiary: 33 x 21 cm,
tortownica okrągła, ø 24 cm, dostępne kolory:
lub z wkładem w kształcie zająca, w kolorze srebrnym, ø 24 cm

14

99

zestaw do muffinek

z kwiatowym lub
świątecznym nadrukiem,
24 papilotki, 24 piny

19

99

blacha do ciasta

z powłoką nieprzywieralną, z pokrywą z uchwytem,
dostępne kolory:
prostokątna, wymiary: 42 x 29 x 4,5 cm,
tortownica okrągła, ø 26 cm, wys. 7 cm

4

99

4

pisak do Ciasta

99

z wymiennymi końcówkami,
dostępny kolor:
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14

99

koszula

chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
104-134 cm

Koszulka
polo

19

chłopięca, z aplikacją,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

koszulka 100% bawełny

dziewczęca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

9

99

99

STYLOWO

w każdym
WIEKU

14

99

spodnie dresowe

19

99

Sukienka

dziewczęca, z błyszczącym nadrukiem
i dwuwarstwową tiulową spódniczką,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

14

99

spódniczka

dziewczęca,
dwuwarstwowa,
z brokatowym
nadrukiem na tiulu,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

chłopięce, z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl
bluzka 100% bawełny

dziewczęca, z modnymi marszczonymi
rękawami i wiązaniem z przodu, w paski,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

14

Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

99

koszulka

chłopięca, z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

14

99

kurtka dżinsowa
chłopięca, z dzianinowym
kapturem i przetarciami,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

49
29

99

99

sukienka

dziewczęca, z podwójną
falbaną z przodu
i odkrytymi ramionami,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

spodnie

19

99

koszulka
100% bawełny
dziewczęca,
z aplikacją Emoji
z cekinów i nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

chłopięce,
z wiązaniem w pasie,

dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

19

99

HIT

14

99

t-shirt

damski, z nadrukiem
w kolorowe kwiaty, kolory:
lub granatowo-biały w kwiaty,
kolory:
rozmiary: S-XXL

STYLOWO

koszula

z wiązaniem przy rękawach, zapinana,
dostępne kolory:
rozmiary: 36-44

na święta
NIE TYLKO
bluzka

damska, rozmiary: S-XXL, do wyboru: z rozciętymi rękawami
– 19,99 zł,
i delikatnym złotym nadrukiem, kolory:
– 24,99 zł
koronkowa, z odkrytymi ramionami, kolor:

29

od

19

99

99

39

99

jeggingsy

damskie, z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

...codziennie

sukienka

damska, z kołnierzykiem
i nadrukiem w kwiaty,
wiązana w talii,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

39

99

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 868 sklepów
dostępne zawsze na www.pepco.pl

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

