
6 лв.

5 лв.
Комплект 
чаши, 3 бр.
кап. 425 мл

Одеяло или комплект  
възглавници с връзка 
одеяло, размери: 130 х 170 см, 
възглавници, размери: 40 х 40 см

налични 
цветове:

налични 
цветове:

налични 
цветове:

   

 
   

 

   
 

  

УСЕТИ 
ПРОЛЕТТА

SHHO 094418 TESTEX

Офертата е валидна от 8.04.2021 до 21.04.2021 или до изчерпване на количествата.

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



5 лв.

Комплект 
чаши, 3 бр.

кап. 425 мл

10 лв.

Комплект кухненски аксесоари
включва: малка и голяма купа, гевгир, 

цедка и ръчна сокоизстисквачка

Буркан 
със сламка
с релефна повърхност 
и метален капак 
кап. 500 мл

6 лв.

Купа за салата с прибори
разновидности: с капак с дръжка или  
с капак с поставка за прибори, кап. 5 л

8 лв.

Комплект бамбукови 
дъски, 2 бр.

с дупка за окачване и улеи за течности,
размери: 28 х 20 см и 33 х 24 см  

2 лв.

50

офертата е валидна от 8.04.2021 до 21.04.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

налични 
цветове:

   

окомплектован:

налични 
цветове:

   

налични 
цветове:

Готови за пикник 
с лимонада!



2 лв.

50 2 лв.

 oт

Аксесоари за пикник
от хартия, с принт, разновидности: 
комплект чаши, 24 бр., кап. 220 мл – 2 лв.,
комплект чинийки: 24 бр., ø 18 см – 2 лв. 
или 24 бр., ø 23 см – 2,50 лв.

Комплект 
хартиени 

сламки, 50 бр. 
три различни 

цвята в комплекта

2 лв.

Комплект дървени 
прибори, 24 бр.

включва: 8 лъжици, 8 вилици и 8 ножа, 
разновидности на дръжките: 

с естествен цвят или оцветени

2 лв.

 oт

Аксесоари за пикник
от хартия, с шарка металик, разновидности: 

комплект чаши, 12 бр., кап. 220 мл – 2 лв., 
комплект чинийки: 12 бр., ø 18 см – 2 лв. 

или 12 бр., ø 23 см – 2,50 лв. 

Комплект 
хартиени 
сламки, 
24 бр.
различни дизайни

6 лв.

Термо чанта
с цип, налични модели: 
лимон или диня,
размери: 56 х 20 х 25 см

4 лв.

Купа за плодове
размери: 31,3 х 27 х 7,5 см 
или 29,5 х 26,8 х 12 см
 

6 лв.

Стъклена бутилка с ръкав
метална капачка с дръжка, кап. 500 мл

1 лв.

50

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

 
    

налични 
цветове:

налични 
цветове:

налични 
цветове:

   

   

налични 
цветове:

 
    

   

налични 
цветове:

   

налични 
цветове:

   

налични 
цветове:

   



5 лв.

5 лв.

8 лв.

18 лв.

Столче
с удобна седалка, ø 30 см, 
височина: 26 см

Ваза
керамична, 
с релефен дизайн, 
ø 11 см, 
височина: 25 см

Рамка за  
снимки
дървена,  
размер на  
снимката:  
13 х 18 см  

18 лв.

Табуретка с вътрешна част
със страничен джоб, размери: 40 х 40 х 40 см,
максимално натоварване: 80 кг

Кашпа 
керамична, ø 14,5 см, 

височина: 13 см

5 лв.

 oт
Кутия 
с обшивка и дръжки,  
размери:
27 x 17 x 12 см – 5 лв., 
31 x 21 x 14 см – 6 лв., 
35 x 24 x 16 см – 8 лв.

налични 
цветове:

 

налични 
цветове:

 

налични 
цветове:
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За чиста и 
спретната баня!

За твоя 
перфектен 

интериор 



20 лв.

6 лв.

 oт
Кърпа  
100% памук*
декоративни елементи,  
размери:
50 x 100 см – 6 лв.,  
70 x 140 см – 15 лв.

Кош за пране
с капак и дръжки, цветове:  
тъмно или светлосив,
размери: 37 x 46 x 59,5 см,  
кап. 60 л

Кош
с дръжки, цветове:  
тъмно или светлосив,  
размери:
14 x 18,5 x 7,3 см – 1,50 лв.,  
21,5 x 29,8 x 11,2 см – 2,50 лв.

Кош
с капак и дръжки, цветове:  

тъмно или светлосив, размери:
22,4 x 27,7 x 15,1 см, кап. 7 л – 5,50 лв.

28 x 38,5 x 15,5 см, кап. 13 л – 6 лв.

Кутия за кърпички
дървена, с надпис,
размери: 25 x 14 x 10 см

5 лв.

 oт

Бамбукова кутия
с текстилна обшивка,  

размери:
21 x 14 x 12 см – 5 лв., 
33 x 23 x 13 см – 8 лв. 

* 
П
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1 лв.

от

50

5 лв.

50

5 лв.

от

50

PEPCO.BG

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG

За чиста и 
спретната баня!

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI



8 лв.

Риза
100% вискоза, с V-образно деколте,  
заоблен подгъв и издължен гръб,  
размери: 36–46

15 лв.

Пола
100% вискоза,  
с еластична талия  
и копчета,  
размери: S–XXL 10 лв.

Тениска
предна част: 100% вискоза,  

с флорален принт, задна част: 
95% вискоза и 5% еластан,  

едноцветна, с еластичен 
подгъв, размери: S–XXL

8 лв.

Блуза
100% вискоза,  

испански стил,  
с принт,  

размери: 36–44

8 лв.

Блуза
100% вискоза,  
испански стил,  
с принт,  
размери: 36–44

10 лв.

Блуза  
100% памук

дамска, с връзки на  
деколтето и бродерия  

около врата и раменете,  
размери: S–XXL 

офертата е валидна от 8.04.2021 до 21.04.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Пъстри
пролетни
тенденции



15 лв. 18 лв.

Рокля
100% вискоза,  
с яка, джобове и  
с ластик на талията,  
с цип,  
размери: 36–44

10 лв.

Риза
100% вискоза,  
с яка и копчета,  
размери: 36–46

Панталон
с високо  
съдържание  
на вискоза,  
с еластан,  
права кройка  
с ръб,  
размери: 36–44

8 лв.

Риза
100% вискоза, свободна кройка,  
с V-образно деколте, 
ластик на ръкавите и  
издължен гръб, едноцветна,  
размери: 36–46

18 лв.

Риза
100% вискоза, свободна кройка,  
с V-образно деколте, ластик на  
ръкавите и принт, размери: 36–46

8 лв.

Тениска  
100% памук

с V-образно деколте 
и деликатна дантела 

на рамото, 
размери: S–XXL

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение

Пъстри
пролетни
тенденции



15 лв.

10 лв.

18 лв.

20 лв.

Дънки
дамски, с високо  
съдържание на памук,  
с еластан, ластик на  
талията и джобове,  
размери: 36–44

8 лв.

Тениска  
100%  
органичен  
памук
дамска,  
със златиста  
щампа и  
декоративни  
камъчета,  
размери:  
S–XXL

Къс панталон
98% памук и 2% еластан,  
мъжки, с джобове и  
връзка на талията,  
размери: M–XXL

Риза  
100% памук
мъжка, с яка,  
карирана,  
размери: M–XXL 

Тениска  
100%  

памук
мъжка,  

с щампа  
Семейство  
Симпсънс,  

размери:  
M–XXL 

6 лв.

Тениска 100%  
органичен памук 
дамска, с щампа,  
размери: S–XXXL

офертата е валидна от 8.04.2021 до 21.04.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

8 лв.

Тениска 100%  
органичен памук

за момиче, с обръщащи  
се пайети и щампа Дисни,  

размери: 134–164 см

15 лв.

Дънкова пола
98% памук и 2% еластан,  
за момиче, с джобове и цип,  
размери: 134–164 см

3 лв.

Шапка с козирка
за момче, с щампа,  

регулируема,  
обиколка: 52–56 см

4 лв.

Тениска  
100% памук

за момче, с щампа,  
размери: 134–164 см

Долнище на анцуг
90% памук и 10% вискоза,  
за момче, с щампа на крачола  
и връзка на талията,  
размери: 134–170 см

6 лв.

Тениска 100%  
органичен памук
за момиче, с щампа Дисни,  
размери: 134–164 см

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

Памучен комфорт 
за всеки



5 лв.

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

8 лв.

Долнище на анцуг
100% памук или с високо съдържание на памук,  

за момче, с джобове и щампа Спайдърмен,  
с надпис и връзка на талията, размери: 98–134 см

4 лв.

Тениска  
100%  

памук
за момче,  
с щампа,  
размери:  

98–134 см

5 лв.

Тениска  
100%  
памук
за момиче,  
с дипли на  
ръкавите,  
издължен гръб и щампа,  
размери: 104–134 см

3 лв.

Тениска 100% памук
за момче, с щампа,  

размери: 104–134 см

4 лв.

Тениска
100% памук  

или с високо  
съдържание  

на памук,  
за момиче,  

с щампа,  
размери:  

98–134 см

Тениска  
100% памук

за момиче,  
с издължен гръб и щампа,  

размери: 104–134 см

3 лв.

офертата е валидна от 8.04.2021 до 21.04.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

15 лв.

4 лв.

Гумена топка
лека, с принт  

анимационни герои,  
ø 23 см

Комплект играчки 
за пясък, 8 бр.

включва: кофичка,  
сито, лопатка, гребло,  

2 фигурки, лейка и мелничка,  
налични в различни цветове  

15 лв.

Комплект за бадминтон
с текстилни ракети  
и 4 големи перца

Комплект играчки за пясък, 9 бр.
включва: количка с форма на костенурка,  
кофичка, сито, лопатка, гребло, мотика,  
2 форми и лейка, налични в различни цветове

20 лв.

Камиончета  
за пясък
разновидности:  
булдозер, дължина:  
54 см, височина: 34 см  
или камион самосвал,  
дължина: 59 см, височина: 34 см

40 лв.

Тротинетка
с 3 гумени  

колелца,  
регулируема  

височина,  
светеща,  

разновидности:  
зелена  

или розова

налични 
цветове:

   

    

PEPCO.BG

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG

Малките неща 
носят голяма 

радост



18 лв.

2 лв.

50

5 лв.

50

5 лв.

Изкуствено 
растение

в керамична саксия,  
ø 10,5 см, височина:  

11 см

Изкуствен 
кактус 

в метална саксия,  
ø 8 см, височина:  

12,5/17,5 см
 

15 лв.

LED лампа
в метална  
кошница,  
с дръжка, ø 15 см,  
височина: 18 см,  
батериите 
се продават  
отделно 

6 лв.

LED светеща украса
10 светлини във формата на диамант, дължина:  
165 см, батериите се продават отделно

Подложка 
за маса* 

размери:  
30 х 45 см

Къмпинг стол
сгъваем,  
размери: 51 х 56 х 75 см,  
максимално натоварване: 120 кг

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

САМО
СЕГА

налични 
цветове:

    

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


