
усети качеството,
влюби се в цената

5 лв.
Комплект закачалки, 8 бр.
с велурено покритие, с прорези
за тънки презрамки и въртяща се кука,
налични 4 цветови комплекта,
размери на 1 закачалка: 42 x 23 x 0,5 см

ХИТ!

Практичен
дом

Офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023 или до изчерпване на количествата.



6 лв.
Масажна четка за скалп 
дървена,
с дръжка и със силиконови зъбци,
размери: приблизително 10 x 8,5 см

8 лв.
Възглавница
за вана 
мека, водоустойчива,
сгъваема, с вендузи,
с принт,
размери: 28 x 18 x 4 см

6 лв.
Козметична
лента за глава 
от кадифе,
размери: 19 x 9,5 см

6 лв.
Кърпа

за коса 
50% памук

и 50% бамбукови фибри,
размери: 65 x 30 см

8 лв.

от
Кърпа

100% памук 
500 гр/м2,

с мотив на листа,
налични варианти:

50 x 100 см – 8 лв.,
70 x 140 см – 18 лв.

25 лв.
Масичка за вана 
от бамбук, с регулируема
широчина, с подпора за книга 
и място за аксесоари,
размери: 70–105 x 22 x 3 см

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



10 лв.
Огледало за баня 

с бамбукова рамка и
регулируема стойка,

размери: 15,5 x 20 x 1,5 см

6 лв.

Закачалка за врата  
метална, с 5 кукички
разположени на различни височини,
размери: 38,5 x 8,5 x 30,5 см

18 лв.

Кошче
за отпадъци 

метално,
с релефен десен,

с педал за отваряне
на капака,

ø 16,8 см,
височина 24 см 

15 лв.

Диспенсер
за сапун 
керамичен, с помпа и
отделения за аксесоари,
размери: 11 x 11 x 18 см

5 лв.

Контейнер за
клечки за уши 

с капак,
размери: 9,4 x 9,4 x 9,4 см

Контейнер
за памучни

тампони  
с капак, ø 7,5 см,
височина 19,4 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 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



25 лв.
Комплект пердета,
2 бр.  
с метални рингове,
полупрозрачни,
с деликатни ивици,
размери: 140 x 260 см 

25 лв.
Комплект пердета, 2 бр.  
с метални рингове,
полупрозрачни,
с деликатни ивици,
размери: 140 x 260 см 

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



30 лв.
Завеса
с метални рингове,
полупрозрачна,
с деликатен десен,
размери: 135 x 260 см 

30 лв.
Завеса  
памучна,
с перделик, с десен
на хоризонтални ивици,
размери: 140 x 280 см 

25 лв.
Завеса

с метални рингове 
и принт,

размери: 140 x 260 см 

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



40 лв.

Висяща лампа 
с тъкан абажур,
размери: ø 43 см,
височина 20 см 

10 лв.
Стенен 
часовник 
ø 30,5 см, дълбочина 4 см,
батериите се продават
отделно

6 лв.
Тишлайфер 

с принт,
размери: 33 x 150 см

 
 от

Кош 
с текстилна

подплата и дръжки,
различни цветове,

налични размери:
30 x 19 x 17 см – 5,50 лв.,

33 x 23 x 20 см – 7 лв.,
39 x 27 x 22 см – 9 лв.

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

30 лв.
Пуф 
с тапицерия,
с принт, ø 31,5 см,
височина 37 см

5 лв.
50

налична
също:

   

наличен
също:

   

наличен
също:

      

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



Ваза 
керамична, трицветна,

налични варианти: ниска,
ø 9 см, височина 15 см – 5,50 лв.

или висока с дръжки,
ø 13 см, височина 20,5 см – 10 лв.

18 лв.
Висяща
декорация 
с високо съдържание
на памук,
в стил макраме,
налични 2 дизайна,
размери:
40 x 80 см

30 лв.
Пуф 

с тапицерия,
с принт, ø 31,5 см, 

височина 37 см

Калъфка
за възглавница 
с принт от едната страна,
размери: 45 x 45 см

20 лв.
Одеяло
100% памук 
с релефен дизайн,
размери: 130 x 160 см

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

5 лв.
505 лв.

50  от

налична
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.
LED настолна

лампа 
с кръгъл абажур

и метална основа,
ø 15 см, височина 36 см,

батериите се продават
отделно

40 лв.
Висяща
лампа 
с тъкан абажур,
размери: ø 30 см,
височина 15 см

5 лв.

от

Кош 
с текстилна подплата, налични различни форми:
правоъгълен, нисък, размери: 20 x 15 x 10 см – 5 лв.,

кръгъл, ø 18 см, височина 15 см – 5,50 лв.,
квадратен, размери: 20 x 20 x 15 см – 6 лв.,

правоъгълен, с метални отвори,
размери: 33 x 23 x 17 см – 9 лв.

Кош 
плетен, с дръжки, в различни десени и цветове,
налични варианти: ø 20 см, височина 11 см – 5,50 лв.,
ø 26 см, височина 12 см – 7 лв.,
с ресни, ø 29 см, височина 24 см – 15 лв.,
с помпони, ø 39 см, височина 28 см – 18 лв.

www.tuv.com  
ID 1111236137

10 лв.
Стенен 
часовник 
ø 30,5 см, дълбочина 4 см,
батериите се продават
отделно

5 лв.
50

 от

наличен
също:

   

наличен
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 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.
Поставка
за кухненска хартия 
метална, с основа от дърво,
ø 15 см, височина 33 см

17 лв.
Поставка за чинии 
дървена,
размери: 25 x 25 x 22 см

18 лв.
Мелничка
за пипер  

от бамбук, 
с керамично острие,

с  регулируеми
настройки на мелене,
ø 6 см, височина 30 см

6 лв.
Ренде 
метално,
с дървена дръжка,
ø 12 см,
височина 27 см

17 лв.
Дъска за рязане 
дървена, с метална дръжка,
ø 30.5 см, дължина на дръжката 14 см

40 лв.
Стойка за плодове 

метална, на две нива,
с дървена дръжка,

размери: 29.5 x 20 x 34 см

8 лв.
Съд за масло 
с бамбукова основа и
прозрачен пластмасов капак,
размери: 24 x 18 x 7 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.
Тениска
100% памук 
с принт,
размери: S–XXXL

6 лв.
Тениска
100% памук 
с принт,
размери: S–XXXL

20 лв.
Рокля
100% лиосел 
с яка,
с джоб,
с баста отпред
и овален подгъв,
с копчета на
деколтето,
размери: 36–44

10 лв.
Тениска
100% памук 
с цветна бродерия отпред,
размери: S–XXXL

6 лв.
Тениска
100% памук 
с принт, размери: S–XXXL

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



20 лв.
Суитшърт
с качулка 
свободна кройка,
с принт на ивици,
размери: S–XXL

15 лв.
Тениска

100% памук 
с лиценз от Batman,

размери: S–XXL

25 лв.
Дънки 
с вискоза 
и еластан,
с джобове и 
широки крачоли,
размери:
36–44

15 лв.
Тениска
100% памук
с лиценз от Marvel,
размери: S–XXL

10 лв.
Спортно
долнище  
с връзки на талията,
с джобове 
и прави крачоли,
едноцветно,
размери: S–XXL

6 лв.
Тениска
100% памук 
с принт,
размери: S–XXL

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



налични
в комплект

от 2 бр.

8 лв.
Комплект тениски,
2 бр., 100% памук 
за момичета, с принт,
различни дизайни в комплекта,
размери: 134–170 см

8 лв.
Комплект тениски,
2 бр., 100% памук 
за момичета, с принт,
различни дизайни в комплекта,
размери: 134–170 см

8 лв.

Комплект тениски,
2 бр., 100% памук  
за момчета, с принт,
различни дизайни в комплекта,
размери: 134–170 см

10 лв.
Комплект клинове, 2 бр. 
95% памук и 5% еластан,
за момичета, комплектът
включва: един едноцветен
и един с принт,
размери: 134–170 см

20 лв.
Комплект

спортни
долнища, 2 бр.,

100% памук  
за момчета,

с връзки на талията,
с джобове и принт,

различни дизайни в комплекта,
размери: 134–170 см

15 лв.
Суитшърт с качулка 
памучен, за момчета, с цип,
с джобове, едноцветен,
размери: 134–170 см

налични
в комплект

от 2 бр.

   
   

   

налични
в комплект

от 2 бр.

налични
в комплект

от 2 бр.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



7 лв.
Комплект тениски, 2 бр.,
100% памук 
за момичета, комплектът включва:
една тениска с принт и една едноцветна,
размери: 104–134 см

15 лв.
Суитшърт тип бомбър
100% памук 
за момчета, с цип,
с висока яка, с джобове 
и принт, размери: 104–134 см

15 лв.

Суитшърт с качулка
100% памук 
за момичета, с цип,
с джобове и апликация,
размери: 104–134 см

8 лв.
Комплект клинове,
2 бр. 
95% памук и 5% еластан,
за момичета, с принт,
различни дизайни в комплекта,
размери: 104–134 см

17 лв.
Комплект спортни

долнища, 2 бр., 100% памук 
за момчета, с връзки на талията
и джобове, комплектът включва:

едно с принт и едно едноцветно,
размери: 104–134 см

7 лв.

Комплект тениски, 2 бр.,
100% памук 

за момчета, комплектът включва:
една тениска с принт и една едноцветна,

размери: 104–134 см

налични
в комплект

от 2 бр.

налични
в комплект

от 2 бр.

   

налични
в комплект

от 2 бр.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 23.02.2023 до 8.03.2023

усети качеството,  
     влюби се в цената



17 лв.

Комплект ромпъри,
2 бр., 100% памук 
за бебета, за момчета или за момичета,
с принт, различни дизайни
в комплекта,
размери: 56–92 см

6 лв.

Комплект тениски,
2 бр., 100% памук 
за бебета, за момичета,

с принт, различни дизайни
в комплекта, размери: 80-98 см

6 лв.

Комплект
клинове, 2 бр. 

95% памук
и 5% еластан,

за бебета,
за момичета, 

с принт,
различни дизайни 

в комплекта,
размери: 74–98 см

6 лв.

Комплект тениски,
2 бр., 100% памук  
за бебета, за момчета,
с принт, различни дизайни
в комплекта, размери: 80-98 см

10 лв.
Комплект спортни долнища,
2 бр., 100% памук 
за бебета, за момчета,
с връзки на талията
и принт, различни дизайни
в комплекта, размери: 74–98 см

6 лв.
Комплект тениски,
2 бр., 100% памук 
за бебета, за момичета,
с принт, различни дизайни
в комплекта, размери: 80-98 см

10 лв.
Комплект

спортни
долнища, 2 бр.,

100% памук
памучни,

за бебета, за момчета,
с връзки на талията,

с джобове и принт,
различни дизайни

в комплекта,
размери: 74–98 см

6 лв.
Комплект
тениски, 2 бр.,
100% памук  
за бебета, за момчета,
с принт, различни
дизайни в комплекта, 
размери:
80-98 см

6 лв.
Комплект клинове, 2 бр. 
95% памук и 5% еластан,
за бебета, за момичета, с принт,
различни дизайни в комплекта,
размери: 74–98 см

наличен също
за момичета:

   

налични
в комплект

от 2 бр.

налични
в комплект

от 2 бр.

налични
в комплект

от 2 бр.

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


