
НОВА  
КОЛЕКЦИЯ

15 лв.
Настолна лампа 

с абажур от кадифе
и метална основа,

размери: 17 х 17 х 39 см

18 лв.
Завеса
от кадифе, 

размери: 135 х 260 см

Офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,  
    влюби се в цената

www.tuv.com  
ID 1111230416:

SHHO 094418 TESTEX



5 лв.

Сгъваема кутия 
с принт, 
налични размери:
32 х 32 х 32 см - 5,50 лв.,
с капак, с прозорец, 
30 х 30 х 30 см - 8 лв.

18 лв.
Кашпа 

метална, на метална стойка,
размери: 15 х 15 х 50 см

15 лв.
Възглавница

в калъфка от кадифе,
размери: 35 х 50 см

8 лв.

Ароматна свещ
в стъкло, с метален капак,

в различни цветови варианти
и аромати, ø 13,5 см,

височина 8 см

4 лв.

отКутия
налични размери: 24 х 14 х 10 см - 4 лв.,

с дръжки: 27 х 17 х 12 см - 5 лв.,
34 х 20 х 14 см - 6 лв.,

с капак и дръжки: 38 х 24 х 17 см - 8 лв.,
42 х 28 х 19 см - 10 лв.

18 лв.

Одеяло 
меко, от микрофибър, 
размери: 130 х 170 см 

15 лв.
Настолна лампа
с абажур от кадифе
и метална основа,
размери: 17 х 17 х 39 см

18 лв.
Завеса
от кадифе,
размери: 135 х 260 см

50
от

налично
също:

  

 

налична
също:

 

налична
също:

  

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената

SHHO 094418 TESTEX

www.tuv.com  
ID 1111230416:

SHHO 094418 TESTEX



20 лв.

Ваза
стъклена,
с декоративна
дървена горна част, 
ø 14,5 см, височина: 23 см

15 лв.

Декоративна
тиква
керамична, 
размери: 16,5 х 16,5 х 20 см

5 лв.

от

Кош
бамбуков, с текстилна подплата, 

налични размери: 21 x 14 x 12 см – 5 лв.,
30 x 18 x 18 см –  8 лв.,

33 x 22 x 20 см – 10 лв.,
36 x 26 x 22 см – 15 лв.,
39 x 29 x 24 см – 18 лв.

58 лв.
Пуф
мек, с геометричен десен,
размери: 38 х 38 х 38 см

8 лв.

Есенна декорация
размери: 48,5 х 41,5 х 7 см

5 лв.

Декорация
таралеж,

размери: 11 х 8 х 6 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



6лв.

отСъдове за хранене
от порцеланова каменина,

налични варианти: 
десертна чиния, ø 21 см – 6 лв.,

купа, ø 15,4 см – 8 лв.,
чиния, ø 26,5 см – 10 лв.

8 лв.

Комплект чаши, 2 бр.
порцеланови,
с елементи в златисто,
кап. 360 мл

20 лв.

Чайник с поставка
за подгряване
боросиликатно стъкло,
устойчив на високи или ниски температури,
подходящ за съдомиялна и микровълнова,
кап. 1,5 л

17 лв.

Термо бутилка
неръждаема стомана, 

кап. 530 мл

Чаша
порцеланова каменина,
кап. 380 мл

5 лв.
50

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



18 лв.

Комплект ножове 
в поставка, 4 бр.
от неръждаема стомана,
в поставка с дървен принт,
комплектът включва:
готварски нож, дължина 20 см,
универсален нож, дължина 20 см,
нож за хляб, дължина 19,5 см,
нож за плодове и зеленчуци,
дължина 9 см

6 лв.

Фруктиера
метална, ø 23 см

18 лв.

Мелничка за пипер
дървена, с керамично острие,

височина: 30 см

20 лв.
Поставка за сушене
на съдове
метална, с дървени дръжки,
размери: 46 х 26 х 18 см

40 лв.

Кутия за хляб
метална, с бамбуков капак

и предно отваряне,
размери: 35,5 х 21,5 х 20 см

4 лв.

Поставка за
кухненска

хартия
метална,

височина: 28,5 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



8 лв.

от Кърпа
100% памук
налични
размери:
50 x 100 см – 8 лв.,
70 x 140 см – 18 лв.

6 лв.
Органайзер

за четки за зъби
керамичен

15 лв.
Постелка за баня  

с мек и деликатен косъм,
размери: 50 x 80 см

18 лв.
Кош да отпадъци
за баня, метален,
с педал, кап. 10 л

Диспенсър
за сапун

керамичен

5 лв.
50

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

SH025 176864 TESTEX



Триъгълен моп
с метална телескопична
дръжка - 10 лв.,
резервна кърпа - 5,50 лв.

6 лв.

Кофа за боклук BranQ
за разделно събиране 
с дръжка, налични варианти:
за хартия, стъкло или
пластмаса, кап. 10 л 40 лв.

Сушилник за дрехи Casa Si
метален, сгъваем,

размери след разгъване:
128 х 63,5 х 128 см,

размери след сгъване:
63,5 х 159 х 2,5 см

6 лв.

 от

Кутия
за съхранение

релефна, с капак,
налични варианти: 

кап. 6 л - 6 лв.,
кап. 13 л - 10 лв.

6 лв.
Аксесоари
за почистване
четка и лопата - 6 лв.,
четка за прах, от микрофибър - 6 лв.

3 лв.

Кухненски
аксесоари  
налични варианти: 
четка за миене, 
разтягаща се, кръгла - 3 лв.,
със силиконови дръжки:
четка за миене - 3 лв.,
четка за бутилки - 3 лв 5 лв.

50
от

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



25 лв.
Яке с качулка
зимно, за момчета,
с цип, с джобове 
и принт Spiderman, 
размери: 104-134 см

15 лв.
Дънки
с еластан,
за момчета, с джобове
и бродерия,
размери: 104-134 см

28 лв.

Яке с качулка
зимно, за момичета,

с цип,
с кожени елементи, 

джобове и принт,
размери: 104-134 см

17 лв.

Пуловер
за момичета,

мека плетка, с топчета,
размери: 104-134 см

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

10 лв.
Панталон
за момичета, 95% памук
и 5% еластан,
с принт Minnie Mouse,
размери: 104-134 см

10 лв.
Суитшърт
за момичета, с цип,
с принт Minnie Mouse,
размери: 104-134 см

5 лв.
50

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.
Чанта за кръст

за момичета,
1 отделение, с цип,

с регулируема каишка,
с лиценз от FlyHigh

Плетена шапка
за момчета, с бродерия,

с лиценз от FlyHigh,
обиколка: 54-56 см

5лв.
Комплект

чорапи, 2 бр.
с високо съдържание
на памук, с еластан,

за момичета или за момчета,
модели с лиценз от FlyHigh,

различни десени
в комплекта, размери: 31-38

18 лв.

Раница
1 отделение, с цип,

с външен джоб с цип,
с регулируеми презрамки

и принт с лиценз от FlyHigh

6 лв.
Плетена шапка
за момичета, с бродерия,
с лиценз от FlyHigh,
обиколка: 54-56 см.

20 лв.

Суитшърт с качулка 
или спортно долнище
100% памук
за момичета, с джобове и
принт с лиценз от FlyHigh,
размери: 134-170 см

20 лв.

Суитшърт с качулка
или спортно долнище
100% памук
за момчета, с джобове и
принт с лиценз от FlyHigh,
размери: 134-170 см

6 лв.

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



Комплект 
чорапи,
2 бр.
с високо съдържание
на памук, дамски,
с принт Cardio Bunny, 
различни десени
в комплекта,
размери:
35-38, 39-42

25 лв.
Раница
подплатена,
с външен джоб с цип,
с дръжка в горната част
и регулируеми презрамки,
с лиценз от Cardio Bunny

25 лв.
Спортни

обувки
дамски, с лиценз
от Cardio Bunny, 

размери: 36-41

25 лв.

Суитшърт или
спортно долнище

памучни,
с принт Cardio Bunny,

налични варианти: 
суитшърт или

спортно долнище
със свободна кройка, 

с джобове, 
размери: XS-XL

50 лв.
Яке с качулка
ватирано,
с тик-так закопчаване, 
с джобове 
и овален подгъв,
с лиценз от Cardio Bunny,
размери: S-L

5 лв.
50

налична
също:

   

налични
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



15 лв.
Плетена шапка
едра плетка, с лого,
универсален размер

20 лв.

Чанта
подплатена,
с лиценз от Cardio Bunny

25 лв.
Суитшърт

с качулка
или спортно

долнище
памучни,

с лиценз от Cardio Bunny,
налични варианти: 

суитшърт с качулка
или спортно долнище
със свободна кройка, 

с джобове, 
размери: XS-XL

15 лв.
Чанта за бутилка

подплатена, с регулируема дръжка,
с лиценз от Cardio Bunny

налична
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 22.09.2022 до 5.10.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



• Вътрешна термоизолация

• С твърд заден форт за стабилност на глезена 

• Улесняващи обуването велкро лепенки и ципове на детските 
обувки

• Стабилна подметка против подхлъзване 

• Водоустойчиви с лесна за почистване повърхност

20 лв.
Боти
за момчета, 
с термоизолация,
с връзки, 
размери: 33-39

20 лв.

от

Боти
подсилени в областта на пръстите, с ластици отстрани,

със стабилна подметка потив подхлъзване
и твърд заден форт за стабилност на глезена,  

налични варианти: за момичета,
размери: 32–37 – 20 лв., или дамски, размери: 36–41 – 30 лв.

18лв.

Боти
за момчета,
с термоизолация,
с велкро лепенки, 
размери: 22-32

Боти
за момичета, 
с термоизолация,
с подплата от изкуствена кожа
с връзки, размери: 22-31

INTERTEK е глобален гарант за качество и безопасност за индустрии по целия свят.
Сертификатът INTERTEK Total Quality Assured потвърждава функционалните свойства на продукта
декларирани от производителя.

18 лв.
Боти

дамски,  с термоизолация 
и подплата от изкуствена кожа, 

размери: 36-41
Боти 
за момичета, 
с термоизолация,
размери: 32-37 15 лв.

Боти
за момичета, 
с термоизолация и подплата от
изкуствена кожа, размери: 22-31

18лв.

17лв.
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


