
18 лв.

от

Яке с качулка Bekkin
тип Softshell, от ветроустойчиватип Softshell, от ветроустойчива
и дишаща материя, с цип,и дишаща материя, с цип,
с джобове с циповес джобове с ципове
и светлоотразителни елементи, и светлоотразителни елементи, 
налични варианти: за момичета,налични варианти: за момичета,
непромокаемо,непромокаемо,
размери: 104-134 см - 18 лв.,размери: 104-134 см - 18 лв.,
или мъжко, водоустойчиво,или мъжко, водоустойчиво,
размери: S-XXL - 25 лв.размери: S-XXL - 25 лв.

Офертата е валидна от 9.02.2023 до 22.02.2023 или до изчерпване на количествата.

Keep on moving

усети качеството,
влюби се в цената

НОВО



19 лв. 25 лв.

25 лв.

20 лв.

10 лв.

15 лв.

Спортно долнище
Bekkin 
мъжко, с връзки на талията,мъжко, с връзки на талията,
с джобове отпред,с джобове отпред,
със скрит заден джобсъс скрит заден джоб
и светлоотразителнии светлоотразителни
елементи, размери: S-XXLелементи, размери: S-XXL

Спортни обувки Bekkin 
дамски, с връзки, със светлоотразителни
елементи и профилирани стелки,
размери: 36–41

Яке с качулка Bekkin 
тип Softshell, ветроустойчиво, тип Softshell, ветроустойчиво, 
водоустойчиво, от дишащаводоустойчиво, от дишаща
материя, с цип, с джобове с цип,материя, с цип, с джобове с цип,
с велкро лепенки на ръкавите и с велкро лепенки на ръкавите и 
светлоотразителни елементи, светлоотразителни елементи, 
налични варианти:налични варианти:
дамско, размери: 36-46,дамско, размери: 36-46,
или мъжко, размери: S–XXLили мъжко, размери: S–XXL

Клин Bekkin 
дамски, спортен, от бързосъхнещадамски, спортен, от бързосъхнеща
и дишаща материя, и дишаща материя, 
с блестящи елементи отстрани, с блестящи елементи отстрани, 
със светлоотразителни елементи,със светлоотразителни елементи,
размери: XS–XLразмери: XS–XL

Тениска Bekkin 100% памук 
мъжка, с принт, размери: S–XXL

Тениска
Bekkin 
дамска,
спортна,
от бързосъхнеща
и дишаща материя,
двуцветна,
размери: XS–XL

Keep on moving

НЕПРОМОКАЕМИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИХАРАКТЕРИСТИКИ ДИШАЩИ МАТЕРИИ

офертата е валидна от 9.02.2023 до 22.02.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



30 лв.

20 лв.

18 лв.

20 лв.
25 лв.

20 лв.

Спортни обувки Bekkin  
мъжки, с връзки, със светлоотразителни
елементи и профилирани стелки,
размери: 40-45

Суитшърт
Bekkin  
дамски, спортен,
термо, с висока яка,
с цип на деколтето,
с джобове, едноцветен,
размери: S–XXL

Спортно долнище Bekkin  
дамско, термо, с оформяща силуета кройка,

с висока талия, с еластична лента и джобове с цип,
едноцветно, размери: S–XXL

Суитшърт с качулка
с високо съдържание на памук,
дамски, с удължена кройка,
с цепки отстрани и принт,
размери: S–XXL

Суитшърт
с качулка

Bekkin 
мъжки, с цип,
с джобове и  

и светлоотразителни 
елементи,

размери: S–XXL

Спортно
долнище

Bekkin  
мъжко,

с връзки на талията,
с джобове с цип и 

светлоотразителни
елементи,

размери: S-XXL

БЪРЗОСЪХНЕЩИ 
МАТЕРИИ

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ

ТЕРМОКОМФОРТ ПРОФИЛИРАНИ 
СТЕЛКИ

НОВОПродуктите от новата колекция Bekkin
ще откриете в магазините, маркирани с този символ. 



20 лв.

8 лв.

25 лв.

10 лв.

Яке с качулка Bekkin 
тип Softshell, непромокаемо,тип Softshell, непромокаемо,
ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчиво, от дишаща материя, 
с цип, с джобове с цип и с цип, с джобове с цип и 
светлоотразителни елементи, светлоотразителни елементи, 
налични варианти: за момчета,налични варианти: за момчета,
с велкро лепенки на ръкавитес велкро лепенки на ръкавите
или за момичета, с маншети на ръкавите,или за момичета, с маншети на ръкавите,
размери: 134-170 смразмери: 134-170 см

Тениска Bekkin 
за момчета, от бързосъхнеща

материя, с принт
и светлоотразителни елементи,

размери: 134-170 см

Спортни обувки Bekkin* 
за момчета, с връзки,
със светлоотразителни елементи
и профилирани стелки,
размери: 33-39
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Тениска Bekkin 
за момичета, от бързосъхнеща
и дишаща материя, с принт
и светлоотразителни елементи,
размери: 134-170 см

Keep on moving

НЕПРОМОКАЕМИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИ ДИШАЩИ МАТЕРИИХАРАКТЕРИСТИКИ

офертата е валидна от 9.02.2023 до 22.02.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



18 лв.

18 лв.

25 лв.

18 лв.

18 лв.

18 лв.

Суитшърт с качулка
Bekkin 

за момчета, с джоб тип кенгуру 
и светлоотразителни елементи,

размери: 134–170 см

Суитшърт с качулка Bekkin 
за момичета, с блестящи линии отстрани на ръкавите,
със светлоотразителни елементи и принт,
размери: 134–170 см

Спортни обувки Bekkin* 
за момичета, с връзки,
със светлоотразителни елементи
и профилирани стелки, размери: 32-37

Яке с качулка 
за бебета, за момичета,

водоустойчиво, ветроустойчиво,
с цип, с подплата тип шерпа,

с маншети на ръкавите,
с джобове и принт,

размери: 74–98 см
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Спортно
долнище

Bekkin 
за момчета,

с връзки
на  талията,

с джобове и 
светло-

отразителни
елементи,

размери:
134-170 см

Спортно долнище Bekkin 
за момичета, с връзки на талията,

с външни джобове и принт,
размери: 134–170 см

БЪРЗОСЪХНЕЩИ 
МАТЕРИИ

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ

ТЕРМОКОМФОРТ ПРОФИЛИРАНИ 
СТЕЛКИ

НОВОПродуктите от новата колекция Bekkin
ще откриете в магазините, маркирани с този символ. 



18 лв.

17 лв.

8 лв.20 лв.

15 лв.

8 лв.

6 лв.
Суитшърт с качулка Bekkin 

с цип, с джобове,
налични варианти: за момичета,

от бързосъхнеща и дишаща материя
или за момчета, размери: 104–134 см

Клин
Bekkin 

за момичета, спортен, за момичета, спортен, 
от бързосъхнеща и от бързосъхнеща и 
дишаща материя, дишаща материя, 

двуцветен, съсдвуцветен, със
светлоотразителнисветлоотразителни

елементи,елементи,
размери: 104-134 смразмери: 104-134 см

Спортни
обувки
Bekkin*  

с връзки,
със светло-

отразителни
елементи

и профилирани
стелки, налични

варианти: 
за момичета,

размери: 22-31
или за момчета,

размери: 22-32

Спортно долнище Bekkin  
за момчета, с връзки на за момчета, с връзки на 
талията, с джобове и принт,талията, с джобове и принт,
размери: 104-134 смразмери: 104-134 см

Яке с качулка Bekkin 
тип Softshell, непромокаемо, ветроустойчиво,тип Softshell, непромокаемо, ветроустойчиво,

от дишаща материя,  с цип, с джобове с ципот дишаща материя,  с цип, с джобове с цип
и светлоотразителни елементи, налични варианти:и светлоотразителни елементи, налични варианти:

за момчета, с велкро лепенки на ръкавитеза момчета, с велкро лепенки на ръкавите
или за момичета, с маншети на ръкавите и принт,или за момичета, с маншети на ръкавите и принт,

размери: 104-134 смразмери: 104-134 см
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Тениска Bekkin  
за момичета, от бързосъхнеща
и дишаща материя, с декоративна цепка,
размери: 104–134 см

Тениска Bekkin
100% памук 
за момчета, с принт,
размери: 104–134 см

Keep on moving

ДИШАЩИ 
МАТЕРИИ

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ

НЕПРОМОКАЕМИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИ ПРОФИЛИРАНИ 
СТЕЛКИ

БЪРЗОСЪХНЕЩИ 
МАТЕРИИ

офертата е валидна от 9.02.2023 до 22.02.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

от

17 лв.

17 лв.

20 лв.
20 лв.

Яке с качулка  
за бебета, за момчета,
водоустойчиво, ветроустойчиво,
с цип, с джобове, може да се закопчава
заедно с термо якето, размери: 74–98 см

Яке с качулка 
за бебета, за момчета,
термо, с цип, с джобове
и апликация, може да се

закопчава заедно
с водоустойчивото яке

с качулка, размери: 74-98 см

Комплект
за бебета

100% памук 
за момчета,

включва: боди с дълъг ръкав,
елек с качулка и цип и долнище,

с принт с лиценз от Madagascar,
размери: 62–92 см

Комплект
за бебета

100% памук 
за момичета, включва:

боди с дълъг ръкав, пуловер
с копчета и долнище,

с принт с лиценз от
Minnie Mouse,

размери: 62–92 см

Боди с допълнителен ред
копчета 100% памук  
за бебета, с два реда копчета
за удължаване, налични варианти:
за момчета, раирано,
размери: 62–92 см – 6 лв.,
или за момичета, с апликация
и бродерия на ръкавите, размери:
62–92 см – 7 лв.

©
D

is
ne

y 
 

ВЪТРЕШЕН 
СЛОЙ

ВЪНШЕН
СЛОЙ

Могат да се закопчават 
заедно или да се носят 
като отделни дрехи.

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



4 лв.

от

4 лв.

от

7 лв.

от

5 лв.

от

5 лв.
50

Комплект чорапи, 3 чифта 
с високо съдържание на органичен памук,
с еластан, за момичета,
различни десени в комплекта,
налични размери: 23–30 – 4 лв.
или 31–38 – 5 лв.

Комплект топове, 2 бр. 
95% органичен памук
и 5% еластан, за момичета,
различни цветове в комплекта,
размери: 134–164 см

Комплект
боксерки, 2 бр. 

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

различни дизайни в комплекта,
налични размери: 92–128 см – 7 лв.

или 134–164 см – 8 лв.

Комплект чорапи, 3 чифта 
с високо съдържание на органичен памук,
с еластан, за момчета,
различни цветове в комплекта,
налични размери: 23–30 – 4 лв.
или 31–38 – 5 лв.

Комплект бикини, 2 бр. 
95% органичен памук и 5% еластан, за момичета,
различни цветове в комплекта, налични размери:
92–128 см - 5 лв. или 134-164 см - 5,50 лв.

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

офертата е валидна от 9.02.2023 до 22.02.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

4 лв.

5 лв.

6 лв.

3 лв.
50

Комплект
за рисуване 
включва:
дъска за рисуване,
3 изтриващи се маркера

Блокче за лепенки  
5 листа с лепенки и блокче,
налични в различна тематика

3D лепенки 
с лиценз, налични варианти:
с герои на Disney или Marvel 

3D мозайка от пяна 
включва: модел за сглобяване и лепенки от пяна,

налични различни дизайни

Комплект
печати, 26 бр.

различни дизайни и цветове
в комплекта, налични

различни комплекти

Магическа
скреч хартия 

 с бамбукова писалка,
6 листа в комплект,

различни цветови
преливки 

1 лв.
50наличен

също:

   

налично
също:

   

наличен
също:

    
  

налична
също:

    
  

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



8 лв.

от

40 лв.

17 лв.

5 лв.18 лв.20 лв.

Маса за кафе 
с повърхност от воден хиацинт и метални крака,
ø 40 см, височина 50 см

Кош 
плетен, с дръжки, налични варианти:
ø 20,5 см, височина 18 см – 8 лв.,
ø 27 см, височина 23 см – 15 лв.,
ø 35 см, височина 26 см – 18 лв.,
ø 39 см, височина 31 см – 25 лв.

Изкуствена
трева 

в плетена кашпа,
ø 16 см, височина 60 см

Калъфка за
възглавница

100% памук 
с принт,

размери: 45 x 45 см

Възглавница 
в калъфка от 100% памук,
с пискюли,
ø 40 см

Одеяло 100% памук
с релефен десен,
размери: 130 x 160 см

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI

офертата е валидна от 9.02.2023 до 22.02.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



5 лв.

20 лв.

8 лв.

15 лв.

17 лв.20 лв.

5 лв.
50

Подложка за маса 
в бохо стил, с ресни и 
принт, ø 38 см

Покривка
100% памук 
размери: 140 x 220 см

Кашпа 
от воден хиацинт,
ø 12,5–17,5 см,
височина 13 см

Кутия 
с капак с помпон,
ø 14 см, височина 11 см

Светлинна верига
захранвана от батерии,

с 20 лампички във 
формата на крушки,

дължина: 165 см,
батериите не са

включени в цената

Декорация 
висяща, от естествени

материали, размери:
ø 30 см, ø 25 см и ø 20 см

Настолна лампа 
керамична, с абажур от текстил,
размери на основата: ø 14 см, височина 19,5 см,
размери на абажура: ø 22 см, височина 16 см,
обща височина 30 см

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137

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



17 лв.

от

8 лв.

17 лв.

17 лв.

Ароматна 
соева свещ 

в стъкло,
с капак с ажурен дизайн,

различни аромати,
ø 11 см, височина 8,5 см

Часовник
метален, в стил Loft, с махало,

размери: 15,5 x 31 x 3 см,
батериите не са включени в цената

Кашпа 
метална, в стил Loft,

с крачета, налични варианти:
ø 20,5 см, височина 19,6 см – 17 лв.,

ø 26,5 см, височина 28 см – 20 лв. 

Поднос 
с метални дръжки,

размери: 33 x 33 x 5/10 см

Следете нашето съдържание и тук:
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

Политика за възстановяване  
на сума при връщане на стока

@PEPCO.BGFACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

pepco.bg

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, свържете се с наш служител на: info.bg@pepco.eu


