
6 лв.

6 лв.

КОМПЛЕКТ КУТИИ, 5 БР. 
за храна, прозрачни, със зелено  
или жълто силиконово уплътнение,  
затварящи скоби,  
комплектът съдържа: 
4 бр. с кап. 190 мл,  
размери: 10 x 8 x 4,5 см  
и 1 бр. с кап. 2 л,  
размери: 19,5 x 14,5 x 10 см,  
подходящи за съдомиялна  
и микровълнова

КОМПЛЕКТ КУТИИ, 3 БР. 
за храна, прозрачни, със зелено или  
жълто силиконово уплътнение,  
затварящи скоби, комплектът съдържа: 
2 бр. с кап. 1 л, размери: 20 x 15 x 5,5 см 
и 1 бр. с кап. 3,6 л, размери: 26,5 x 18,5 x 11 см, 
подходящи за съдомиялна и микровълнова

колекция
нова

Нова колекция кутии за храна

Пресни
по ‑ дълго време

ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 
НА НАЛИЧНОСТИТЕ

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА
В ПЕРИОДА

4.02-24.02 
2021



25 лв.

20 лв.

НАСТОЛНА  
ЛАМПА

с текстилен абажур и  
основа от хиацинт,  

абажур: ø 30 см,  
височина 20,5 см,  
основа: ø 16,5 см,  

височина 28 см

КОШ 
ЗА ПРАНЕ 

от бамбук, с дръжки, с текстилна  
подплата, размери: 40 x 30 x 60 см  

КУТИЯ ЗА  
ХАРТИЕНИ КЪРПИ 

бамбукова, 
размери: 25 x 15 x 9,3 см

6 лв.

ПОДЛОЖКА  
ЗА МАСА
плетена, налична  
в 2 модела, ø 38 см

КАШПА  
ЗА САКСИЯ
с плетка от хиацинт,
ø 23 см,  
височина: 19 см

15 лв.

Аксесоари  
от 

естествени 
материали

8 лв.
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15 лв.

6 лв.

6 лв.

КАЛЪФКА  
ЗА ВЪЗГЛАВНИЦА

размери: 40 х 40 см

ТИШЛАЙФЕР
с дантелени ръбове,  
размери: 35 x 180 см

       

ЗАВЕСА
с метални рингове
за окачване,
пропускаща светлина, 
размери: 135 х 260 см 

    

30 лв.

15 лв.

18 лв.

8 лв.

ФЕНЕР
за малка свещ, с дръжка, 

мотив във формата на сърце, 
размери: 14 x 14 x 31 см

LED СВЕТЕЩИ ТОПКИ, 24 БР.
захранвани с електричество,  
дължина: 345 см, дължина на  
захранващ кабел: 300 см

ПУФ
с велурено  
покритие и  
декоративна  
обшивка, ø 40 см,  
височина: 40 см

КУТИЯ
с кадифено покритие, 

с цип, с дръжка,  
размери: 30 х 20 х 18 см

pepco.BG

ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НАЙ-НОВИТЕ НИ КОЛЕКЦИИ НА PEPCO.BG



5 лв.

6 лв.

6 лв.

5 лв.

5 лв.

РАМКА  
ЗА СНИМКА 
с надпис, изправена

КОМПЛЕКТ СВЕЩИ, 3 БР. 
със стъклена поставка, във формата на сърце

АРОМАТЕН СЕТ ЗА ДОМА
с дифузер, тръстикови пръчици, 2 свещи и масло  
със сладък аромат на круша и ябълка, кап. 30 мл

РАМКА ЗА  
3 СНИМКИ 
с надпис,  
изправена

РАМКА ЗА  
2 СНИМКИ

размери на снимката: 
10 x 15 cм

ПЛЮШЕНО МЕЧЕ
със сърце и надпис,  

височина: 25 см

    

ПЛЮШЕНО СЪРЦЕ
с бродиран надпис,  
размери: 30 х 25 см5 лв.

ПОДАРЪЦИ
ЗА СВ. ВАЛЕНТИН

6 лв.
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5 лв.

ВЪЗГЛАВНИЦА
налична в два модела:  

с форма на сърце, изкуствена материя,  
размери: 31 x 60 см  

или с форма на устни,  
размери: 40 x 45 см  

КАЛЪФКА  
ЗА ВЪЗГЛАВНИЦА      
размери: 40 х 40 см

ОДЕЯЛО
микрофибърно, 
с мотив във формата на сърце, 
размери: 130 х 170 см

    

5 лв.

8 лв.

8 лв.

15 лв.

КОМПЛЕКТ ЧАШИ, 3 БР.
с елементи във формата  
на сърце, кап. 3 x 590 млЧАША

с Мики Маус 
или с Мики и Мини Маус, 

кап. 400 мл

ТЕРМОЧАША
с Мики Маус 
или с Мики и Мини Маус, 
кап. 450 мл

    

15 лв.

ФОНДЮ  
СЕТ
керамичен, 
в декоративна  
опаковка

6 лв.

30
ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!  

В СРОК ДО 30 ДНИ МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ*



Продуктът ще се предлага само 
в някои от нашите магазини.

18 лв.

8 лв.

8 лв.
СУТИЕН
тип “Бралет”, 
дантела, 
размери: 75A–85D

СУТИЕН
тип “Балконет”,  

подходящ за дрехи  
с изрязано деколте, 

с регулиране  
на презрамките,

размери: 75A–85D

ПРАШКИ
дантела, 
размери:  
S–XL

БИКИНИ*
дантела, 

размери: S–XXL

4 лв.

4 лв.

КОЛИЕ 
двойно, с висулки,  
регулиране на дължина:  
46–51 см 

или ГРИВНА
с висулки, регулиране  
на дължина: 21–26 см  

    

4 лв. БОДИ
дантела, 

с подплатена чашка, 
размери: S–XL

    

ПОДАРЪЦИ
ЗА НЕЯ
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15 лв.

10 лв.

ПИЖАМА 
сатен, 
с декоративна  
дантела,  
размери: S–XL

    

НОЩНИЦА
сатен, 
с презрамки, 
дантелено бие,
размери: S–XXL

    

МАСКА 
ЗА СЪН
размери: 20 x 10 см

4 лв.

18 лв.

ХАЛАТ 
С КАЧУЛКА 

100% ПАМУК
класическа 

права кройка, 
с джобове, 

размери: S/M, L/XL

БИКИНИ
налични опции: бразилски  

бикини с дантела или  
обикновени бикини с принт 

и дантела, размери:  
S-XXL – 4 лв. или прашки  

с дантела, размери:  
S-XL – 5 лв.

4 лв.

oт

18 лв.

ХАЛАТ
сатен, 

кройка тип “Кимоно”, 
размери: S/M, L/XL

    

facebook.com 
/PEPCOBG

ВИЖТЕ ОТЗИВИТЕ ОТ НАШАТА ОФЕРТА, СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ



15 лв.

ПУЛОВЕР
със заоблен долен подгъв 

и овално деколте, 
бяло райе, 

с декоративни  
копчета на гърба,  

размери: S–XXL

    

    

18 лв.

18 лв.

6 лв.

5 лв.

ТЕНИСКА 100% ПАМУК
дамска, с щампа, размери: S–XXXL

РИЗА 
100% ПАМУК

от лек деним, 
с широко плисе  
в долния край, 

със закопчаване,
с джобове, 

размери: 36–46

ДЪНКОВ КЛИН
с високо съдържание 
на памук, с еластан,  
широка и удобна талия, 
размери: 36–44

ТЕНИСКА 
100% ПАМУК
мъжка, 
с щампа, 
размери: M–XXL

10 лв.

БЛУЗА
със свободна 
кройка, със заоблен  
долен подгъв и  
флорален принт,  
размери: S–XXXL

ЗА НЕЯ 
И НЕГО

Ново
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15 лв.

ПУЛОВЕР
с модерна  
дантелена  
апликация  

на раменете,  
размери: S–XXL

18 лв.

РИЗА “ПРИЯТЕЛИ”
с принт от култовия ТВ сериал, 
100% вискоза, с джобове, със закопчаване, 
с удължен гръб, размери: 36–46

18 лв.

18 лв.

18 лв.

10 лв.

РОКЛЯ
класическа 
права кройка, 
с овално деколте  
и джобове, 
с копче на гърба,  
размери: 36–44

сако
с овално деколте,  

размери: S–L

ПОЛА
от изкуствен  
велур, 
тип “Молив”,  
вталена, 
с цепка на  
задната част,  
размери: S–XXL

РОКЛЯ
от плетен жакард, 
ежедневна, свободна кройка, 
с V-образно деколте, 
с широко плисе  
в долната част, 
десен на точки, 
размери: 36–44

20 лв.

ДЪНКИ
с високо съдържание  
на памук, 
с износен ефект, 
размери: 36–44

pepco.BG

ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НАЙ-НОВИТЕ НИ КОЛЕКЦИИ НА PEPCO.BG



18 лв.

5 лв.

КЛИН
95% памук и 5% еластан, 
за момиче, с щампа,  
размери: 98–134 см

    

ДЪНКОВО ЯКЕ
100% памук

за момче,  
с фланелени ръкави, 

с копчета, 
размери: 104–134 см

15 лв.

6 лв.

КОМПЛЕКТ  
ДОЛНИЩЕ АНЦУГ

100% ПАМУК, 2 БР.  
за момче,  

с връзка на талията,  
включва едно едноцветно  
долнище и едно с щампа, 

размери: 104–134 см

КОМПЛЕКТ ТЕНИСКИ 100% ПАМУК, 2 БР.
за момче,с щампа динозаври,  
размери: 104–134 см

е изгодно

В 
комплект

6 лв.

КОМПЛЕКТ ТЕНИСКИ,  
2 БР.

за момиче, включва една  
едноцветна тениска и една  

с принт, размери: 104–134 см
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8 лв.

15 лв.

8 лв.

10 лв.

5 лв.

КОМПЛЕКТ БОДИ 
100% ПАМУК, 2 БР.

за бебе, за момче или  
момиче, с принт,  

различни модели  
в комплекта, 

размери: 62–92 см

    

КЛИН 
100% ПАМУК  
за бебе, за момиче, 
с апликация на коленете 
или за момче,  
с апликация от задната  
страна, размери: 56–86 см

6 лв.

ЧАША ЗА БЕБЕ
неразливаща се,  
с принт, кап. 250 мл

    

КОМПЛЕКТ  
БИБЕРОНИ,  
2 БР.
за бебе, с картинка, 
за възраст 0–3, 3–6  
или 6–18 месеца

КОМПЛЕКТ 100% ПАМУК
за бебе, за момиче, включва боди с принт и  
дънков сукман, размери: 62–92 см

ГАЩЕРИЗОН  
100% ПАМУК

с отворени крачета, 
с цип, за бебе,  

за момче, в 3 цвята, 
или за момиче,

с принт, размери:  
62–92 см

    

15 лв.

КОМПЛЕКТ ПИЖАМИ 100% ПАМУК, 2 БР.
за бебе, за момче, с принт, различни модели в комплекта, 
размери: 62–92 см

facebook.com 
/PEPCOBG

ВИЖТЕ ОТЗИВИТЕ ОТ НАШАТА ОФЕРТА, СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ



ПРАКТИЧНО
в кухнята

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

10 лв.

5 лв.

oт

СЕТ ЗА ЗАКУСКА
от порцелан,

със златен ръб и  
декорация на точици,  

налични варианти:  
чаша, кап. 450 мл – 5 лв.,  
чиния, ø 18 см – 5,50 лв.  

или купа за салата,  
кап. 620 мл – 5,50 лв. 

ФИЛТЪРНА КАНА  
ЗА ВОДА AQUAPHOR

с индикатор на времето  
за смяна на филтъра,  

плъзгащ капак за лесно пълнене,  
различни цветове, кап. 2,8 л

ЛЕСНО
НАЛИВАНЕ

10 лв.6 лв.

6 лв.

6 лв.

5 лв.

КУХНЕНСКА ДЪСКА
от бамбук, голяма, двустранна, 
размери: 44,8 x 34 x 4,7 см

РЕНДЕ*
метално

СТОЙКА ЗА  
КУХНЕНСКО РУЛО

метална,
с бамбукова основа

БУРКАН
с дървен капак,
кап. 1,2 л

КУХНЕНСКИ 
АКСЕСОАРИ

с дървена дръжка, 
по избор: лъжица,  

решетъчна лъжица,  
черпак, шпатула  

против залепване  
със силиконов 
 накрайник или  

преса за картофи  
с метален накрайник

5 лв.

ФИЛТЪР  
ЗА ВОДА  
AQUAPHOR
за филтърна кана

facebook.com 
/PEPCObg
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ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!

ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТИ
email: Info.bg@pepco.eu

повече 
за по-малко

...всеки ден
 В СРОК ОТ 30 ДНИ  

МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ  
ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ

* Разберете повече  
на PEPCO.BG
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Посочените цени и други условия са валидни само в периода, по-
сочен 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 количе-
ства, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстратив-
на 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 

САМО 
СЕГА


