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Biustonosz
typu plunge 

podnoszący biust, 
usztywniany, 

z elastycznej koronki,
dostępne kolory: 

rozmiary: 70B-85C

2-pak fig
z koronkowym przodem,
dostępne kolory: 

rozmiary: S-XXL

doskonały
do głębokich 
dekoltów

zapewniają 
wysoki 
komfort 
noszenia

NOWA KOLEKCJA 
BIELIZNY w cenie,która Cię zaskoczy!

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

więcej
za mniej

...codziennie

11.07-24.07
2019

więcej
za mniej
codziennie
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19 99

Biustonosz
typu plunge, gładki, do głębokich dekoltów, 
dobrze stabilizujący biust, w dużych rozmiarach,
dostępne kolory: 
rozmiary: 75E-85F

Biustonosz
typu balkonetka, 

z koronki, z efektownym 
przeplotem z przodu,

rozmiary: 75A-85D

14 99

Majtki
do wyboru: fi gi, bawełniane: z koronkową 
wstawką z przodu – 5,99 zł lub z koronki, 
z przeplotem z tyłu – 9,99 zł, rozmiary: S-XXL, 
lub stringi, z koronki, o modnym kroju,
dostępne kolory:   rozmiary: S-XL – 7,99 zł

7 99

24 99

Szorty
z mikrofi bry, 

gładkie, z koronkowymi 
wstawkami na biodrach,

rozmiary: S-XXL

Biustonosz
push-up, delikatnie 

podkreślający biust, 
z mikrofi bry, 

z koronkowym wykończeniem,
rozmiary: 75A-85D

Majtki 
gładkie, z mikrofi bry, do wyboru: szorty lub bikini 
ozdobione koronką albo brazyliany z taśmami, rozmiary: S-XXL

6 99

7 99

7 99

9 99

9 99

Biustonosz
z wysoką zawartością bawełny, 

dziewczęcy, z nadrukiem,
ozdobiony delikatną lamówką,

rozmiary: 60AA-75A

2-pak szortów
z wysoką zawartością bawełny, dziewczęce, 
z szeroką gumą z napisem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

Biustonosz
z wysoką 

zawartością 
bawełny, 

dziewczęcy, 
usztywniany, 

z napisami,
rozmiary: 

60AA-75A

7 99

2-pak 
szortów
z wysoką zawartością 
bawełny, dziewczęce, 
z kontrastową gumką,
w zestawie:
z napisami, kolor: 
i gładkie, kolor: 
rozmiary: 134-164 cm

2-pak Majtek
z wysoką zawartością bawełny, 
z elastanem, dziewczęce, w zestawie: 
z nadrukiem i napisem, kolor: 
i gładkie z napisem, kolor:   
rozmiary: 134-164 cm

Top
z wysoką zawartością bawełny, dziewczęcy, 
z szeroką gumą z napisem,
rozmiary: 134-164 cm

SPORTOWY 
KRÓJ, WYGODAi komfo� 

@pepcopl facebook.com
/PEPCOpl
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spódnica 
dżinsowa midi

bawełniana, dopasowana, 
podkreślająca fi gurę, 

zapinana na guziki,
rozmiary: S-XXL

koszula
z kołnierzykiem,
wiązanymi rękawami
i przedłużonym 
zaokrąglonym tyłem,
dostępne kolory: 

    
rozmiary: 34-44

t-shirt
ze sztruksowego materiału 
ze srebrną nitką, dostępne kolory: 
rozmiary: S-XXL

29 99

29 99

39 99

jeggingsy
delikatnie cieniowane, dobrze
dopasowujące się do sylwetki, 
rozmiary: 36-44

19 99

19 99

top
z ozdobnym 

sznurowaniem 
z przodu, 

rozmiary: 36-44

24 99

9 99

29 99
bluzKa
z modnymi 
półprzezroczystymi 
koronkowymi rękawami 
i zaokrąglonym tyłem,
rozmiary: S-XXL

Kardigan
z miękkiej 
dzianiny,
o luźnym kroju,
rozmiary: S-L

19 99 spódnica Mini
z szeroką gumą w pasie,
dopasowana, podkreślająca fi gurę,
rozmiary: S-XXL

14 99

t-shirt
z modnymi falbanami
przy rękawach 
i głębokim dekoltem z tyłu 
ozdobionym kokardką,
dostępne kolory: 
rozmiary: S-XXL  

spódnica midi
sztruksowa, dopasowana, 
podkreślająca fi gurę, 
z ozdobnymi guzikami,
rozmiary: S-XXL

t-shirt 100% BAWEŁNY 
z efektowną aplikacją 
z dżetami i frędzelkami z przodu,
dostępne kolory: 
rozmiary: S-XXL

29 99

29 99

sukienka
z wiskozy, 
z odsłoniętymi ramionami
i nadrukiem 
w drobne kwiatki,
rozmiary: 36-44

STYL
w najdrobniejszych
SZCZEGÓŁACH!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 11.07.2019 Do 24.07.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl
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Dywanik 
łazienkowy

puszysty, 
z błyszczącą nitką, 

dostępne kolory: 
wymiary: 45 x 75 cm

Półka 
prysznicowa

z haczykiem do zawieszenia,
metalowa, z dwiema półeczkami 

o szer. 25,5 cm, wys. 41 cm

9 99

7 99

UCHWYT 
NA PAPIER 
TOALETOWY
metalowy, 
z przyssawką

7 99
od

Akcesoria łazienkowe
ceramiczne, z metalicznym połyskiem, 

do wyboru:
kubek na szczoteczki – 7,99 zł,

dozownik do mydła – 9,99 zł,
szczotka do WC – 19,99 zł

9 99

14 99

Organizer 
na kosmetyki
zestaw praktycznych pojemników 
ułatwiających utrzymanie porządku, 
sprawdzi się również jako wkład do szufl ady,
plastikowy, wymiary: 30 x 22,5 cm

Zestaw 
pojemników
3 szt.
plastikowe, półprzezroczyste,
nakładane jeden na drugi
w dowolnej kolejności,
wymiary: 11 x 15 cm

Lusterko
w plastikowej obudowie,

z wygodną nóżką,
wymiary: 15 x 22 cm

14 99

14 99

14 99

spodnie sportowe
100% bawełny
chłopięce, z napisem 
na jednej nogawce,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

9 99

14 99

legginsy
z wysoką zawartością bawełny, 

dziewczęce, z nadrukiem 
w paski zebry, z modnymi 

frędzelkami wzdłuż nogawek,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

9 99

legginsy
z wysoką zawartością bawełny, 

dziewczęce, z nadrukiem w panterkę,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

spódniczka
dziewczęca, dwuwarstwowa,
w kolorowe kropki na tiulu,
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% bawełny

chłopięca, 
z nadrukiem i napisem,

rozmiary: 104-134 cm

bluza 
z wysoką zawartością 

bawełny, chłopięca, 
z nadrukiem i napisem,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

Niektóre produkty będą dostępne tylko w wybranych sklepach.

 Wyraziste      kolory   
I AFRYKAŃSKIE

WZORY

ŁAZIENKA
w najlepszym 

por ządku

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 11.07.2019 Do 24.07.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
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 kolory   
I AFRYKAŃSKIE

 kolory   
I AFRYKAŃSKIE

 kolory   
WZORY
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Ręcznik 100% BAWEŁNY
460 gsm, jednobarwny,  

z jednej strony z żakardowym wzorem, 
z drugiej gładki,

dostępne kolory:      
wymiary: 50 x 100 cm

Ręcznik  
100% BAWEŁNY
460 gsm, jednobarwny,  

z jednej strony  
z żakardowym wzorem, 

z drugiej gładki,
dostępne kolory:      

wymiary: 70 x 140 cm

• 100% bawełny  
•  eleganckie wzory 

żakardowe

19 99

HIT

więcej 
za mniej

...codziennie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00

tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 893 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


