
15 лв.

15 лв.

Стойка  
за саксия

метална, с черна или  
златиста кашпа,  

ø 25 см, височина: 55 см

Килим
от памук,  
в модерен десен,  
размери: 80 х 120 см

15 лв.

Кош
метален, с дръжки,
размери: 41,1 х 38 х 37,7 см

Офертата е валидна от 23.09.2021 до 6.10.2021 или до изчерпване на количествата.

ИНТЕРИОР В СТИЛ 
ЛОФТНОВА

КОЛЕКЦИЯ

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



25 лв.

8 лв.

15 лв.

20 лв.

15 лв.

15 лв.

Настолна лампа
метална,  

с декоративна крушка,  
размери: 12 х 16,5 х 47 см

Кош
от плетен хиацинт,  

с дръжки, ø 29 см,  
височина: 23 см 

Фенер* 
плетен корпус,  
с метална дръжка и  
стъклена поставка  
за свещи, ø 21 см,  
височина: 24,5 см

Табуретка 
с пространство  

за съхранение,  
размери: 40 х 40 х 40 см

Възглавница 
с калъфка, 100% памук,  
размери: 35 х 30 см

Памучен килим 
с модерен десен,  
размери: 80 х 120 см

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

налични 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 23.09.2021 до 6.10.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

5 лв.

10 лв.

17 лв.

6 лв.

15 лв.

Тишлайфер  
100% памук 

декоративен край  
с помпони или пискюли,  

размери: 35 х 180 см

Изкуствено  
растение 

в керамична саксия,  
ø 14 см, височина: 14 см,  

растение: 40 см  

Рамка* 
с метална  
периферия  
и връв за  
окачване,  
за снимка  
с размери:  
10 х 15 см

Рафт 
метален,  
размери:  

37 х 37 х 9 см

Маса за кафе
ø 35 см, височина: 35,5 см  

Кашпа 
керамична, ø 19 см,  
височина: 16,5 см

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

налични 
също:

   

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



4 лв.

 от

505 лв.

 от

6 лв.

8 лв.

15 лв.

Кутия 
метална,  
разновидности:
ø 11 см, височина: 15 см – 4 лв.,
ø 12,5 см, височина: 18 см – 5 лв.,
ø 22 см, височина: 10 см – 6 лв.

Купа 
от високотемпературна  

керамика, с деликатен  
пясъчен завършек, 

 кап. 550 мл

Чаша  
за запарване
порцеланова,  
с капак, кап. 460 мл

Френска  
преса
стъклена, с метални  
елементи и капак  
от дърво, кап. 1 л

Чиния
от високотемпера- 
турна керамика,  
с деликатен  
пясъчен завършек,  
разновидности:
десертна чиния,  
ø 20 см – 5,50 лв.,
плитка чиния,  
ø 27 см – 7 лв.

офертата е валидна от 23.09.2021 до 6.10.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



10 лв.

6 лв.

6 лв.

8 лв.

8 лв.

15 лв.

Кухненска дъска
бамбукова, голяма,  
двустранна, с улей за течности,  
размери: 44,8 х 34 см 

Кухненска дъска
подходяща за сервиране,  

бамбукова, размери:  
55,5 х 16 х 1,5 см

Купа за плодове  
и зеленчуци
метална, ø 25 см

Комплект  
кухненски  
аксесоари
силиконови, с дръжки  
от бамбук, включва:  
бъркалка, шпатула  
и решетъчна лъжица

Комплект ножове, 4 бр.
в блок, разновидности: 

голям нож – 20 см,
кухненски нож – 20 см,

нож за хляб – 19,5 см,
нож за зеленчуци – 9 см

Мелничка
от дърво и гума,  
с керамично острие,  
регулируема, ø 6,5 см,  
височина: 22 см

FACEBOOK.COM 
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4 лв. 5 лв.

5 лв.

50 лв.

8 лв.

8 лв.

25 лв.

Кош 
метален, с дръжки,  

размери: 29 х 22 х 12,5 см

Огледало
изправено, с метална рамка,  

двулицево, с уголемяващ  
фактор от  

едната страна,  
размери: 18,5 х 9,5 х 20 см

Кош за пране* 
сгъваем, текстилен,  

с бамбукова рамка,  
практичен и лесно подвижен,  

размери: 54 х 34 х 39,5 см

Диспенсер  
за сапун
с помпа,  
размери:  
7,5 х 7,5 х 15,5 см

Контейнер*
подходящ за памучни тампони,  
с капак, ø 7,2 см, височина: 19 см

Контейнер* 
подходящ за клечки  
за уши, с капак,  
размери: 9,5 х 9,5 х 9 см

Етажерка  
за баня* 

от бамбук,  
с 2 рафта и  

2 отделения  
от текстил,  

за практично  
съхранение на  

аксесоари,  
размери:  

44 х 34 х 95,5 см 

лесно сгъване:

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

офертата е валидна от 23.09.2021 до 6.10.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



2 лв.

50

6 лв.

 от

6 лв.

8 лв.

4 лв.

4 лв.

8 лв.

Четка  
за прах* 
с бамбукова  
дръжка

Кош 
с дръжки и капак,  
разновидности:
4,5 л – 6 лв.,
11 л – 8 лв.,
17 л – 10 лв.

Метла* 
с бамбукова  
дръжка,  
дължина: 128,5 см

Четка и лопатка*  
с бамбукова дръжка на четката  
и силиконов край на лопатката

Четка  
за под*  
с бамбукова дръжка

Четка  
за съдове* 
с бамбукова дръжка

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

налични 
също:

    
  

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



8 лв.

6 лв.

20 лв.

18 лв.8 лв.

18 лв.

Панталон 
еластичен,  

от добре  
прилягащ плат  
бенгалин, с цип  

и жакардов десен,  
с джобове,  

размери: 36-44 Яке с качулка 
от мек на допир косъм,  
с цип и три джоба,  
размери: 36-44

Рокля  
широка кройка,  

с набор, стилен десен,  
размери: 36-44

Тениска 
памучна, с вискоза или еластан,  

с V-образно деколте,  
размери: S-XXL 

15 лв.

Долнище  
100% памук

широк ластик  
на талията, с връзка,  

надпис и джобове,  
размери: S-XXL

Блуза
деликатен текстил,  
с вискоза и издължен  

долен край,  
размери: S-XXL

Клин  
термичен, изчистен,  
размери: S-XXL

   

налични  
също:

   

   

офертата е валидна от 23.09.2021 до 6.10.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

8 лв.

20 лв.

15 лв.

3лв. 4 лв.

Шапка 
за момчета,  
с принт  
Пес Патрул,  
обиколка:  
52-54 см

Блуза 
за момичета,  
памучна,  
с еластан,  
от раиран  
плат,  
с принт,  
размери:  
134-170 см

Лента 
за момичета,  
във формата  

на корона,  
с блестящи  

елементи,  
обиколка:  

52 или 54 см

Панталон  
100% памук
за момичета, с връзка  
на талията, предни  
и странични джобове,  
изчистен,  
размери: 134-170 см

Яке  
с качулка
за момчета,  
с цип, джобове  
и надписи на  
ръкавите,  
размери:  
134-170 см

Шапка 
за момичета,  
с панделка,  
обиколка:  
52-56 см 

налични 
също:

   

PEPCO.BG
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10 лв.

10 лв.

10 лв.

8 лв.

4 лв.7 лв.

Суитшърт  
100% памук

за момчета, с уголемена яка,  
двуцветен, с принт,  

размери: 104-134 см

Риза 100% памук
за момчета,  
с джоб, карирана,  
размери: 104-134 см

Долнище  
100% памук

за момчета,  
с връзка на талията и  
джобове, трицветно,  

размери: 104-134 см

Суитшърт  
100% памук
за момчета,  
с надпис,  
размери:  
104-134 см

Блуза 
за момчета, с надпис,  

размери: 104-134 см

Блуза  
100% памук

за момчета,  
с принт Мики Маус,  
размери: 104-134 см

офертата е валидна от 23.09.2021 до 6.10.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



10 лв.

10 лв.

5 лв.

6 лв.

6 лв.

6 лв.

10 лв.

Долнище
100% памук или с високо  
съдържание на памук,  
за момичета, с връзка  
на талията и джобове,  
с принт, размери: 104-134 см

Клин 
памучен, с еластан,  
за момичета,  
с принт Мини Маус,  
размери: 104-134 см Клин 

за момичета, с принт,  
размери: 104-134 см

6 лв.

Суитшърт 
от флийс полар,  

за момичета,  
с бродерия,  

размери: 104-134 см

10 лв.

Долнище
96% памук и 4% еластан,  
за момичета, с връзка  
на талията и джобове,  
с принт, размери: 104-134 см

Пола 
за момичета, двупластова,  
с тюл и ластик на талията,  
с принт Мини Маус,  
размери: 104-134 см

Блуза  
100% памук
за момичета, с принт,  
размери: 104-134 см

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

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



18лв.

20 лв.

18 лв.

20 лв.

Боти 
за момичета,  

с връзки и цип,  
с плюшена  
подплата,  

номера: 22-31

Боти 
за момчета, с връзки  

и топла подплата,  
номера: 33-39

Боти 
за момчета, лесни за  
обуване, с 2 велкро  
закопчалки и цип,  
с топла подплата,  
номера: 22-32

Боти 
за момичета,  

с връзки и цип,  
номера: 32-37

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА  
ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА:

• солидна подметка  
против хлъзгане 

• висока горна част  
за стабилен глезен 

• трудно цапаща се  
външна част 

• вътрешна подплата 

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

@PEPCO.BG


