
W CENACH JAK   Z BAJKI
dla maluszków
  Kolekcja 

legginsy
niemowlęce, bawełniane, dziewczęce,  
z nadrukiem Minnie i Mickey Mouse,
dostępne kolory     
rozmiary: 68-98 cm

9 99
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koszulka
niemowlęca,
bawełniana, 
chłopięca,  
z kieszonką 
i nadrukiem  

Mickey Mouse,
kolory:     

rozmiary: 74-98 cm
dziewczęca,  

100% bawełny,  
z kokardką  

i nadrukiem Minnie  
i Mickey Mouse,

kolory:   
rozmiary: 68-98 cm   
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HIT
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jeggingsy
niemowlęce, dziewczęce,

dostępne kolory:     
rozmiary: 68-98 cm

7 99

Bluza
niemowlęca, bawełniana,  
dziewczęca, z nadrukiem  

Minnie Mouse,
dostępne kolory:      

rozmiary: 74-98 cmBluza
niemowlęca, bawełniana,  
chłopięca, z nadrukiem  
Mickey Mouse,
dostępne kolory:     
rozmiary: 74-98 cm

Legginsy
niemowlęce, 
bawełniane,  
dziewczęce, 
z nadrukiem  
na kolanach,
dostępne kolory: 

    
rozmiary:  
68-98 cm

19 99

14 99

19 99

19 99

dżinsy
niemowlęce, chłopięce, 
cieniowane, wiązane w pasie,
dostępny kolor:     
rozmiary: 74-98 cm

19 99

9 99

24 99
Bluza z kapturem
niemowlęca, bawełniana, 
dziewczęca, zapinana na suwak, 
z nadrukiem Minnie Mouse  
i kokardką na kapturze,
dostępne kolory:      
rozmiary: 74-98 cm

7 99

koszulka
niemowlęca, bawełniana,  
chłopięca, z nadrukiem,

kolory:     
rozmiary: 74-98 cm

dziewczęca, 
100% bawełny, 

z nadrukiem w gwiazdki,
kolory:      

rozmiary: 68-98 cm

9 99

spodnie  
dresowe

niemowlęce, bawełniane,  
chłopięce, z nadrukiem,
dostępne kolory:     

rozmiary: 68-98 cm

koszulka
niemowlęca, chłopięca,  
z nadrukiem i aplikacją słoneczka,
dostępne kolory:     
rozmiary: 74-98 cm

spodnie dresowe 
100% bawełny
niemowlęce, chłopięce,  
z nadrukiem Mickey Mouse 
i guziczkami z przodu,
dostępne kolory:     
rozmiary: 68-98 cm
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Komplet 3-częściowy
niemowlęcy, chłopięcy: body 100% bawełny,  
legginsy i czapeczka, z nadrukiem Mickey Mouse,
dostępny kolor:   rozmiary: 56-80 cm

3-pak body 100% bawełny
niemowlęce, chłopięce, w zestawie gładkie i z nadrukiem,

dostępne kolory:     
rozmiary: 62-92 cm 

9 99
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BAJKOWA
BIELIZNA
DLA TWOJEGO  
MALUSZKA
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3-pak body
niemowlęce, bawełniane, 
dziewczęce, w zestawie  
gładkie i z nadrukiem,
dostępne kolory: 

    
rozmiary:  
62-92 cm   

Komplet 3-częściowy
niemowlęcy, dziewczęcy:  

body 100% bawełny, legginsy i czapeczka, 
z nadrukiem Minnie Mouse,

dostępny kolor:     
rozmiary: 56-80 cm

BODY
niemowlęce, bawełniane,  

różne wzory,
dziewczęce, z nadrukiem

Minnie Mouse, 
kolory:    

chłopięce, z nadrukiem
Mickey Mouse, 

kolory:        
rozmiary: 62-92 cm

pajac
niemowlęcy, bawełniany,
dziewczęcy, z nadrukiem

Minnie Mouse, kolory:   
chłopięcy, z nadrukiem

Mickey Mouse, kolory:       
rozmiary: 56-86 cm

legginsy
niemowlęce, bawełniane,

dziewczęce, z nadrukiem Minnie Mouse, kolory:     
chłopięce, z nadrukiem Mickey Mouse, kolory:       

rozmiary: 56-80 cm
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bluzka
damska,  

z nadrukiem  
w kwiaty 

i sznureczkiem  
na dole,

dostępny kolor:    
rozmiary: S-XXL

bluzka
damska, z fantazyjnym wiązaniem z przodu, 
dostępna w paseczki, kolor:  lub z kwiatowym 
wzorem, kolor:   rozmiary: 36-44

Kosz 
z uchwytami, ażurowy, 
dostępny kolor:    
poj. do wyboru:  
3,5 l – 7,99 zł, 6 l – 14,99 zł,  
18 l – 19,99 zł, 30 l – 24,99 zł

sukienka  
dżinsowa mini

damska, z 4 kieszeniami,
dostępny kolor:     

rozmiary: 36-44

Kosz 
na pranie, ażurowy,
dostępny kolor:     

poj. 55 l

miotełka do kurzu 
z rączką,
dostępny kolor:    

Komplet 4 ściereczek 
z mikrofibry, z nadrukiem, 
dostępne kolory:     
wymiary: 30 x 30 cm

bluza
damska, z nadrukiem  
w paseczki i w kwiaty,
dostępny kolor:       
rozmiary: S-XXL

Szczotka  
do naczyń,  

z bambusową rączką,
dostępny kolor: 

spódnica  
dżinsowa  
midi
damska, z kieszeniami  
i wiązanym paskiem,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-XXL

kurtka dżinsowa
damska, z haftem w kwiaty  

i kieszonkami, delikatnie cieniowana,
dostępny kolor:   rozmiary: 36-44 

Myjka do szyb
ze ściągaczką i spryskiwaczem

KOBIECA
MODA

DOMOWYniezbędnik

szufelka  
ze zmiotką

z bambusową rączką, 
dostępny kolor:  

mop z wyciskaczem
z rączką, 
dostępny kolor:  na co dzień
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Osłonka na doniczkę
ø 12 cm, wys. 11 cm

ozdoba LED 2 szt.
zmieniająca kolory,  
w kształcie motyla lub kwiatu,  
baterie w zestawie

koszyk
naturalny, wyściełany folią,  
z uchwytami, prostokątny,
dostępny kolor:     
do wyboru: 23 x 18 x 14 cm – 9,99 zł,  
29 x 23 x 15 cm – 14,99 zł

DOMOWYogród
osłonka na doniczkę

 do wyboru: w kształcie walca,  
kolory: złoty lub srebrny,  

ø 13 cm, wys. 12 cm 
w kształcie ananasa,  

kolory: różowe złoto lub srebrny, 
ø 13 cm, wys. 13 cm

koszyk
naturalny, wyściełany folią,  

z ozdobną tabliczką, owalny,
dostępne kolory:     

do wyboru: 18 x 15 x 13 cm – 9,99 zł,  
23 x 19 x 17 cm – 14,99 zł

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 867 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


