
legginsy fitness
komfortowe, z systemem 
quick dry – szybkoschnące, 
z efektownymi wstawkami, 
rozmiary: XS-XL 

t-shirt fitness
komfortowy, z systemem 
quick dry – szybkoschnący,
z napisem, rozmiary: S-XXL

19 99

19 99

NOWYNOWY
ROK ROK 
Z ENERGIĄZ ENERGIĄ
I LEKKIMI
CENAMI!

SZYBKOSCHNĄCA, 
ODDYCHAJĄCA
TKANINA 

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

00.00-00.00
2019

więcej
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

9.01-22.01
2020
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bluza fitness 
z kapturem
zapinana na suwak, 
z kieszeniami, 
z praktycznymi otworami 
na kciuki w rękawach, 
z nadrukiem w liście, 
rozmiary: S-XXL

biustonosz SPORTOWY
bezszwowy, miękki, 
z wygodną szeroką 
gumą z napisem, 
rozmiary: S/M lub L/XL

Biustonosz 
sportowy 

dobrze podtrzymujący 
biust, z usztywnionymi 

miseczkami i regulowanymi 
ramiączkami, 

rozmiary: S/M lub L/XL

biustonosz sportowy
z mikrofi bry, 
z efektownie przeplecionymi 
ramiączkami z tyłu, 
rozmiary: S/M lub L/XL

19 99

19 99

29 99

39 99

Torba
z kieszeniami,

z metalicznym nadrukiem, 
wymiary: 40 x 26 x 26 cm

obuwie sportowe
damskie, do joggingu,
sznurowane,
rozmiary: 36-41

    

t-shirt fitness
komfortowy, z systemem 
quick dry – szybkoschnący,
ze wstawkami z metalicznym 
nadrukiem w kropki, 
rozmiary: S-XXL 

legginsy fitness
komfortowe, z systemem 

quick dry – szybkoschnące, 
ze wstawkami z metalicznym 

nadrukiem w kropki, 
rozmiary: XS-XL 

t-shirt fitness
komfortowy, z systemem 
quick dry – szybkoschnący,
z różowozłotym napisem, 
rozmiary: S-XXL

legginsy fitness
komfortowe, z systemem 

quick dry – szybkoschnące, 
z różowozłotymi napisami 

wzdłuż nogawek, 
rozmiary: XS-XL 

19 99

19 99

14 99

3-pak stopek
damskie, w sportowym stylu, 

z zapiętkiem, różne wzory,
rozmiary: 35-42

Legginsy 
fitness

z nadrukiem 
i z praktyczną 

tylną kieszonką  
zapinaną 

na suwak, 
rozmiary: 

XS-XL

HANTLe 
1 szt. 1 kg
bezpieczne, 
antypoślizgowe, 
w całości pokryte 
neoprenem

    

Ręcznik 
fitness 

 szybkoschnący, 
obszyty kontrastową 

lamówką, z gumką
ułatwiającą przechowywanie, 

wymiary: 65 x 120 cm
KOMPAKTOWY ROZMIAR,
CHŁONNA TKANINA

PRAKTYCZNA
KIESZEŃ 
NA BUTY
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legginsy sportowe 
dziewczęce,

z kontrastowym napisem 
wzdłuż nogawki, 

rozmiary: 134-164 cm

    

Bluza 
z kapturem 

100% BAWEŁNY
chłopięca, z kieszenią 

kangurką z napisem
i z ozdobnymi suwakami 

na bokach, rozmiary: 
134-164 cm

Bluza fitness 
z kapturem
dziewczęca, z nadrukiem, 
z praktycznymi otworami 
na kciuki w rękawach, 
z kieszeniami, zapinana 
na suwak, rozmiary: 
134-164 cm

koszulka
100% BAWEŁNY
chłopięca, z napisem,
rozmiary: 104-134 cm

    

Top fitness
dziewczęcy, 

dwuczęściowy,
z siateczkowym 

cropem z napisem,
rozmiary: 

134-164 cm

spodnie  dresowe
100% BAWEŁNY

chłopięce, z napisem 
wzdłuż nogawki, 
ze ściągaczami 

i wiązaniem w pasie,
rozmiary: 104-134 cm

    

KOSZULKA
fitness

dziewczęca, 
z cieniowanym napisem,

rozmiary: 134-164 cm

koszulka 
100% BAWEŁNY

dziewczęca, 
z brokatowym napisem,

rozmiary: 104-134 cm

Spodnie 
dresowe
bawełniane,
chłopięce, 
z kieszeniami, 
gładkie, 
ze ściągaczami 
i wiązaniem w pasie,
rozmiary: 
134-164 cm

legginsy 
sportowe 

95% bawełny
i 5% elastanu,

dziewczęce, 
z brokatowym napisem

wzdłuż nogawki,
rozmiary: 104-134 cm

29 99

19 99

Spodnie dresowe
z kieszeniami zapinanymi 
na suwak i ściągaczami, 
rozmiary: M-XXL

    

t-shirt
z odblaskowym nadrukiem 

z przodu i z tyłu, 
rozmiary: M-XXL

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 9.01.2020 Do 22.01.2020
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Torba termiczna 
z pojemnikami na lunch i wkładem 
chłodzącym, pojemniki: 
duży 21,5 x 13,5 x 7 cm 
i dwa małe 11 x 7 x 3,5 cm,
torba 32 x 28 x 15 cm

    

butelka 
termiczna

metalowa, poj. 500 ml

    

Kubek 
termiczny 

z zakrętką, 
poj. 450 ml

    

Komplet 
3 pojemników 
z przykrywkami, poj.: 560 ml, 
1150 ml i 1850 ml

        

Deska 
KUCHENNA 
plastikowa, wymiary: 38 x 25 cm

    

Komplet 3 noży 
kuchenne, z plastikowymi 
rączkami i ostrzami 
ze stali nierdzewnej, 
dł. ostrzy: 19,5 cm, 
23 cm, 32 cm

Naczynia kuchenne 
do wyboru: rondelek z rączką, ø 16 cm – 24,99 zł, 
garnek ze szklaną pokrywką, ø 18 cm – 39,99 zł, 

patelnia z rączką, ø 28 cm – 39,99 zł

SPORTOWY
STYL...

OD KUCHNI!

ZAWIERA 
PRAKTYCZNY
ORGANIZER 
Z WKŁADEM
CHŁODZĄCYM

14 99

2 99
od

14 99
od

19 99

Koszyk 
bambusowy
z wyściółką z materiału, do wyboru:
21 x 14 x 12 cm – 9,99 zł,
33 x 23 x 13 cm – 19,99 zł

Kosz metalowy 
z drewnianą rączką,
ø 21 cm, wys. 21 cm

Kosz metalowy 
z wyściółką z materiału, 
z uchwytami, 
ø 30 cm, wys. 29 cm

KOSZYK 
NYLONOWY

do wyboru:
19 x 11 x 8 cm – 2,99 zł,
21 x 13 x 9 cm – 4,99 zł,
23 x 15 x 11 cm – 7,99 zł

    

    

KOSZYK
z uchwytami, do wyboru:
30 x 19 x 17 cm – 9,99 zł,
33 x 23 x 20 cm – 14,99 zł,
40 x 28 x 22 cm – 19,99 zł

          

Skrzynka
z wyciętym wzorem

i nadrukiem, do wyboru:
25 x 16 x 14,7 cm 

– 14,99 zł,
30 x 20 x 18 cm 

– 19,99 zł

    

Puf z funkcją 
przechowywania  
pokryty materiałem, 
wymiary: 
38 x 38 x 38 cm

WSZYSTKO W NAJLEPSZYM 
PORZĄDKU!

49 99

9 99
od

9 99
od
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KLIPSY 
STABILIZUJĄCE 

ZAMKNIĘCIE

9 99
Komplet 

2 pudełek 
składane, z uchwytem 
– metalowym oczkiem,

wymiary: 30 x 30 x 30 cm

9 99

komplet 2 pojemników
z uszczelką, zamykane na klipsy, w zestawie
jedno- i dwukomorowy, wymiary:
20,3 x 15,2 x 8 cm, 20,3 x 15,2 x 7 cm

PRZEPIS
NA PORZĄDEK!

 KOLOROWO, 
PRAKTYCZNIE 

I ZDROWO!

SPRZEDAWANE W 2-PAKACH 
– WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE SKARBY!

PRAKTYCZNE
PRZEGRÓDKI

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 950 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl


