
4 лв.

от

4 лв.

от

Блуза или клин
за момичета, с принт,
налични варианти:
блуза 100% памук,
размери: 104-134 см –  4 лв.,
размери: 134-170 см – 5 лв.,
клин 95% памук и  
5% еластан,
размери: 104-134 см – 4 лв.,
134-170 см – 5 лв.

Блуза, суитшърт  
или долнище

100% памук
за момчета, с принт, 

налични варианти:
размери: 104-134 см

блуза – 4 лв.,
долнище – 6 лв.

размери: 134-170 см
суитшърт – 8 лв.,

долнище – 8 лв.

Отново  
на училище

Офертата е валидна от 1.09.2022 до 7.09.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,  
    влюби се в цената



6 лв.6 лв.

4 лв. 4 лв.

6 лв.5 лв.

5 лв.

8 лв.

Суитшърт  
или спортно  
долнище  
100% памук 
за момчета, с принт, 
размери: 104-134 см,
налични варианти:
суитшърт - 6 лв.,
или долнище 
с връзки на талията 
и джобове - 6 лв.

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

Клин
95% памук 
и 5% еластан,
за момичета, 
с принт,
размери:  
104-134 см

Блуза  
100% памук

за момчета, с принт 
размери: 134-170 см

Суитшърт
95% памук и 5% еластан, 
за момичета, с принт, 
размери: 104-134 см 

Суитшърт
95% памук 
и 5% еластан,
за момичета, с принт,
размери: 104-134 см

Спортно долнище 100% памук 
за момчета, с връзки на талията, с джобове и принт, размери: 134-170 см

Блуза 100% памук
за момчета, с принт,
размери: 134-170 см

офертата е валидна от 1.09.2022 до 7.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



4 лв. 8 лв.

5 лв.

5 лв.

8 лв.

6 лв.

8 лв.

Суитшърт или  
спортно долнище  
100% памук 
за момчета, с принт, 
размери: 104-134 см,
налични варианти:
суитшърт - 6 лв.,
или долнище с връзки  
на талията и джобове - 6 лв.

Суитшърт  
100% памук
за момичета,
с принт, 
размери:
134-170 см

Суитшърт  
100% памук
за момчета, с принт, 
размери: 134-170 см

Спортно  
долнище  

100% памук 
за момчета, 

с връзки на талията,  
с джобове и с принт, 

размери: 134-170 см

Блуза  
100% памук 
за момичета,  
с принт,
размери:  
134-170 см

Клин
95% памук и  
5% еластан
за момичета,  
с принт,
размери:  
134-170 см

Блуза 100% памук  
или клин
за момичета, с принт, размери: 
104-134 см, налични варианти:  
блуза - 4 лв., или клин 95% памук 
и 5% еластан - 4 лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.



7 лв.

5 лв.

15 лв.

Спортно долнище 
за момчета, с джобове,  
едноцветно,
размери: 104-134 см

15 лв.

8 лв.

17 лв.

15 лв.

550 лв.

550 лв.

Комплект блузи,  
2 бр., 100% памук   
за момчета, комплектът включва  
една блуза с принт и една едноцветна,
размери: 104-134 см

Клин
95% памук и 5% еластан,
за момичета, с принт
на коленете,
размери: 104-134 см

Комплект  
спортни  

долнища,  
2 бр.,  

100% памук 
за момичета, 

с връзки на талията,
с джобове и принт, 

различни десени  
в комплекта,

размери: 104-134 см

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

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

Спортно долнище
за момчета,

98% памук и 2% еластан,
с декоративни ленти 

в три цвята отстрани,
размери: 104-134 см

Обувки 
с велкро лепенки, налични варианти:

за момичета, размери: 22-31,
или за момчета*, размери: 22-32

Комплект спортни  
долнища, 2 бр., 100% памук 
за момчета, с връзки на талията,
с джобове и принт, различни
десени в комплекта,
размери: 104-134 см

втори десен  
в комплекта

   

налична 
също:

   

втори десен  
в комплекта

   

офертата е валидна от 1.09.2022 до 7.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

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



17 лв.

8 лв.

18 лв.

7 лв.

6 лв.

18 лв.

18 лв.

550 лв.

Блуза  
100% памук

за момчета,
раирана, 

размери: 104-134 см

Клин
95% памук

и 5% еластан,
за момичета, 

с термо ефект,
с принт,
размери: 

134-170 см

Пуловер
за момичета,

с фина плетка,
с шарка във формата  

на облаци,
размери: 104-134 см

Пуловер 
за момичета, 
с фина плетка,
раиран,
размери: 134-170 см

Блуза  
100% памук

за момчета, с принт,
размери: 134-170 см

Клин
95% памук

и 5% еластан,
за момичета,

с принт,
размери:  

134-170 см

Дънки
памучни, с еластан,
за момчета, с джобове,
размери: 134-170 см

Суитшърт  
с качулка
памучен, за момчета,
с цип, с ленти на  
ръкавите и джобове, 
размери: 134-170 см

налична 
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.



15 лв.

10 лв.

10 лв.

7 лв.

8 лв.

7 лв.
Пижама  

100% памук
за момчета,
комплектът  

включва: 
блуза с  

дълъг ръкав,  
с принт

и едноцветно  
долнище,
размери:
92-128 см

Пижама  
100% памук 
за момчета, с принт
размери: 134-176 см

Комплект  
боксерки, 2 бр.
95% органичен памук 
и 5% еластан, за момчета,
с принт, различни  
дизайни в комплекта,
размери: 92-128 см

Комплект боксерки, 2 бр.
95% органичен памук и 5% еластан, 

за момчета, с принт, различни дизайни 
в комплекта, размери: 134-164 см

Пижама 100% памук
за момчета,

комплектът включва: 
блуза с дълъг ръкав, с принт

и едноцветно долнище,
размери: 134-164 см

Пижама 100% памук 
за момчета, с принт
размери: 92-128 см

офертата е валидна от 1.09.2022 до 7.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’



5 лв.

10 лв.

7 лв.

10 лв.

15 лв.

550 лв.

Комплект чорапи, 4 бр.*
с високо съдържание на памук, с еластан, 
за момичета, различни дизайни  
в комплекта, размери: 23-30

Комплект чорапи, 4 бр.
с високо съдържание на памук, с еластан, 
за момичета, различни дизайни в комплекта,
размери: 31-38

Пижама 
100% памук

за момичета,  
комплектът  

включва: блуза с  
дълъг ръкав,  

с принт и  
едноцветно  

долнище,  
размери:  
92-128 см

Пижама 
100% памук
за момичета, с принт,
размери: 92-128 см

Пижама 100% памук
за момичета, комплектът включва: 
блуза с дълъг ръкав, с принт
и едноцветно долнище,
размери: 134-164 см

Пижама 
100% памук
за момичета, с принт,
размери: 134-176 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

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



5 лв.

5 лв.

550 лв.

550 лв.

550 лв.

Комплект  
бикини, 2 бр.* 

95% органичен памук  
и 5% еластан,  
за момичета,  

с принт, различни  
десени в комплекта,

размери: 134-176 см

Комплект бикини,  
4 бр., 100% памук 

за момичета, с принт,
различни десени в комплекта,

размери: 92-128 см

Комплект топове, 2 бр.*
95% органичен памук и 5% еластан,
за момичета, с принт, различни десени 
в комплекта, размери: 134-176 см

Комплект бикини*,  
4 бр., 100% памук 
за момичета, с принт, различни десени 
в комплекта, размери: 134-176 см

Комплект  
бикини, 2 бр.* 

95% органичен памук и 5% еластан, 
за момичета, с принт,

различни десени в комплекта,
размери: 92-128 см

Потник*
95% органичен памук  
и 5% еластан,
за момичета, с принт,
размери: 92-128 см

5 лв.

втори десен 
в комплекта

   

офертата е валидна от 1.09.2022 до 7.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’
Certified by ECOCERT

224049/1226442/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

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



1 лв.

от

5 лв.

150 лв.

350 лв.

450 лв.

150 лв.

1 лв.

Цветни моливи,
12 цвята
ароматни,
дървени

Bambino  
пластилин 

18 цвята,  
с включени 2 бр.  

блестящи цветове

Скицник за технически  
чертежи, А4
с бяла хартия - 1 лв.
с бяла хартия 170 г - 1,50 лв.,
с цветна хартия - 1,50 лв.

Скицник, А4
20 листа,
налични варианти:
с бяла или с  
цветна хартия

Тетрадка, А5
80 листа, с квадратчета,
полутвърда корица

Bambino  
изтриваща се  
химикалка 
със специална гума  
на капачката, 
с 2 допълнителни  
пълнителя

Тетрадка, А4
32 листа,  
с квадратчета

Bambino  
акварелни бои
с пигменти, 12 цвята,  

кап. 12 х 20 мл

250 лв.

   

налична 
също:

   

налична 
също:

   

налична 
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.

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



15 лв. 250 лв.

350 лв.

Кутия за храна
с клипс затваряне, кап. 700 мл,
подходяща за съдомиялна  
и микровълнова с отворен капак

Кутия за храна
с клипс затваряне, кап. 1,1 л,
подходяща за съдомиялна  
и микровълнова с отворен капак

Aquaphor кана  
за филтриране

подходяща за Aquaphor B15 филтри,  
кап. 2,8 л

налична 
също:

   

налична 
също:

   

   

налична 
също:

   

офертата е валидна от 1.09.2022 до 7.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



18 лв.
50 лв.

58 лв.

8 лв.

20 лв.

8 лв.

от

Пуф 
велурен,

с декорация в златисто,
Ø 34 см, височина 40 см

Маса за кафе 
с огледална повърхност
и метална основа 
Ø 38 см, височина 50 см

Възглавница 
с ресни,
размери: 45 х 45 см

Ваза за цветя
керамична,

с покритие в златисто,
налични варианти:

Ø 11 см, височина  
24,5 см – 8 лв.,

Ø 11,5 см, височина  
30 см – 15 лв.,

Тишлайфер
с принт в златисто, 
размери: 40 х 150 см 

Одеяло
с релефен десен,
размери: 180 х 200 см

наличен 
също:

   

налично 
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



17 лв.

10 лв.

8 лв.

25 лв.

8 лв.

7 лв.

от

Декорация
за поставяне
или окачване,
в златисто, Ø 24 см,
дълбочина 4,7 см

Кутия
велурена,
с метални елементи,
размери: 20,5 x 14,5 x 10 см

Декорация 
висяща,
с огледало и пискюли,
Ø 26 см, височина 52 см

Настолна лампа
с основа от камък 
и стъклен абажур 

Ø 12 см, височина 41,5 см

Свещ в декоративна  
стъклена чаша

с капак, Ø 9 см, височина 8,5 см

Кош
велурен, с металически принт, 
налични размери: 
30 x 19 x 17 см – 7 лв.,
33 x 23 x 20 см – 10 лв.,
40 x 28 x 22 см – 15 лв.

наличен 
също:

   

налична 
също:

   

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

@PEPCO.BGFACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

pepco.bg


