
32 lei

32 lei

32 lei

Suport ghiveci 
din metal, negru sau auriu, 

dimensiuni: ø 25 cm, 
înălțime: 55 cm

Covor
din bumbac, 
cu imprimeu modern, 
dimensiuni: 80 x 120 cm

Coș
din metal, 
cu mânere și împletitură, 
dimensiuni: 41,1 x 38 x 37,7 cm

Ofertă valabilă în perioada 23.09.2021 - 6.10.2021 sau în limita stocurilor disponibile.

INTERIOR ÎN STIL 
LOFT

NOUA
COLECȚIE

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



65 lei

21 lei

32 lei

55 lei

32 lei

32 lei

Veioză
din metal, 

dimensiuni: 
12 x 16,5 x 47 cm

Coș
împletit, cu mânere, 
dimensiuni: ø 29 cm, 

înălțime: 23 cm

Felinar* 
împletit, 
cu mânere din metal 
și suport din sticlă 
pentru lumânare, 
dimensiuni: ø 21 cm, 
înălțime: 24,5 cm

Puf 
cu spațiu de depozitare, 

dimensiuni: 40 x 40 x 40 cm

Pernă decorativă 
cu husă 100% bumbac,
dimensiuni: 35 x 30 cm

Covor 
din bumbac, 
cu imprimeu, 
dimensiuni: 80 x 120 cm

* Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

ofertă valabilă în perioada 23.09.2021 - 6.10.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



21 lei

10 lei

27 lei

38 lei

16 lei

32 lei

Traversă
100% bumbac 

 cu tiv decorativ, 
dimensiuni: 35 x 180 cm

Plantă artificială 
în ghiveci ceramic, dimensiuni ghiveci: 

ø 14 cm, înălțime: 14 cm, 
lungime plantă: 40 cm

Ramă foto* 
din metal,  
cu agățătoare, 
dimensiune poză: 
10 x 15 cm

Raft 
dimensiuni: 

37 x 37 x 9 cm

Măsuță de cafea
 ø 35 cm, înălțime: 35,5 cm

Suport ghiveci 
din ceramică, 
ø 19 cm, înălțime: 16,5 cm

* Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

diverse  
culori:

   

HIT!Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



13 lei

 de la

850
 

 de la

lei

16 lei

21 lei

32 lei

Recipient 
din metal, la alegere:  
ø 11 cm, înălțime: 15 cm – 8,50 lei,  
ø 12,5 cm, înălțime: 18 cm – 10 lei, 
ø 22 cm, înălțime: 10 cm – 16 lei

Bol 
din ceramică, 

capacitate: 550 ml

Cană cu infuzor 
porțelan, cu capac, 
capacitate: 460 ml

Infuzor cafea 
din sticlă, 
cu capac de lemn 
și mâner metalic, 
capacitate: 1 l

Farfurie 
din ceramică, 
cu imprimeu,  
la alegere: 
mică, ø 20 cm - 13 lei, 
mare, ø 27 cm - 18 lei 

ofertă valabilă în perioada 23.09.2021 - 6.10.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



27 lei

16 lei

16 lei

21 lei

21 lei

32 lei

Tocător 
din bambus, cu 2 fețe, 
dimensiuni: 44,8 x 34 cm

Tocător 
din bambus,  

dimensiuni: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Bol
din metal, ø 25 cm

Set accesorii 
bucătărie 
din silicon, 
cu mânere din bambus, 
format din: 
tel, spatulă și spumieră

Set 4 cuțite bucătărie 
în suport, dimensiuni lamă: 

cuțitul bucătarului - 20 cm, cuțit bucătărie - 20 cm, 
cuțit pâine - 19,5 cm, cuțit legume - 9 cm

Râșniță piper 
din lemn, cu lamă ceramică, 
nivel râșnire ajustabil, 
ø 6,5 cm, înălțime: 22 cm

Verifică opiniile despre ofertele noastre, împărtășește ideile tale
@PEPCO_ROFACEBOOK.COM 

/PEPCOROMANIA



10 lei

10 lei

110 lei

21 lei

21 lei

65 lei

850
 

 

lei

Coș 
din metal, cu mânere, 

dimensiuni: 29 x 22 x 12,5 cm 

Oglindă  
cu suport metalic, 2 fețe, 

dimensiuni: 18,5 x 9,5 x 20 cm

Coș rufe* 
pliabil, din material textil, 

cu mânere din bambus, 
dimensiuni: 54 x 34 x 39,5 cm

Recipient 
săpun lichid 

cu dozator, 
dimensiuni: 

7,5 x 7,5 x 15,5 cm

Recipient*
pentru dischete demachiante, 
cu capac, 
ø 7,2 cm, înălțime: 19 cm

Recipient*
pentru bețișoare cosmetice, 
cu capac, dimensiuni: 
9,5 x 9,5 x 9 cm

Raft de baie* 
din bambus, 
cu 2 polițe și 

2 sertare textile, 
confortabil 

și practic pentru 
accesoriile de baie, 

dimensiuni: 
 44 x 34 x 95,5 cm

Ușor de pliat:

* Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

ofertă valabilă în perioada 23.09.2021 - 6.10.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



16 lei

 de la

5 lei

16 lei

21 lei

850
 

 

lei

850
 

 

lei

Perie 
de praf* 
cu mâner 
din bambus

Cutie 
depozitare
cu mânere și capac, 
la alegere:  
4,5 l – 16 lei,  
11 l – 21 lei, 
17 l – 27 lei

Mătură* 
cu mâner din bambus, 
lungime: 128,5 cm 

Făraș și perie*
făraș cu bandă de silicon, 
perie cu mâner din bambus

Perie de podele*  
cu mâner din bambus

Perie 
de spălat* 
cu mâner 
din bambus

* Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

diverse  
culori:

    
  

HIT!Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



21 lei

16 lei

55 lei

43 lei21 lei

43 lei

32 lei

Pantaloni 
damă, 

cu buzunare 
și imprimeu, 

mărimi: 36-44

Jachetă cu glugă
damă, din blană artificială, 
cu fermoar și buzunare, 
mărimi: 36-44

Rochie  
damă, croială lejeră, 

volan amplu și imprimeu, 
mărimi: 36-44

Tricou 
damă, bumbac, 

cu decolteu în V, mărimi: S-XXL

Pantaloni trening 
100% bumbac  

damă, cu șnur în talie și 
inscripții pe buzunare și manșete, 

mărimi: S-XXL

Bluză
damă, 

material moale din viscoză, 
mărimi: S-XXL

Colanți
damă, termici, 
uni, mărimi: S-XXL

   

diverse
culori:

   

   

ofertă valabilă în perioada 23.09.2021 - 6.10.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



21 lei

21 lei

55 lei

32 lei

850
 

 

lei650
 

 

lei

Căciulă
băieți, 
cu imprimeu 
Paw Patrol, 
circumferință: 
52-54 cm

Bluză 
fete, bumbac, 
cu elastan și 
imprimeu, 
mărimi: 
134-170 cm

Bentiță 
fetițe, 

model coroană, 
circumferință: 

52 cm sau 54 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac
fete, 
cu șnur în talie și buzunare, 
uni, mărimi: 134-170 cm

Jachetă 
cu glugă 
băieți, cu fermoar, 
buzunare și 
inscripții pe mâneci, 
mărimi: 134-170 cm

Căciulă 
fetițe, cu fundă, 
circumferință: 
52-56 cm

diverse  
modele:

   

30Alege să cumperi în siguranță! 
Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate*



27 lei

27 lei

27 lei

21 lei

18 lei

850
 

 

lei

Bluză trening 
100% bumbac

băieți, cu guler înalt și imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Cămașă  
100% bumbac
băieți, cu buzunar și 
imprimeu în carouri, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac

băieți, 
cu șnur în talie și buzunare, 

mărimi: 104-134 cm

Bluză 
100% bumbac
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Bluză 
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Bluză  
100% bumbac

băieți, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 

mărimi: 104-134 cm

ofertă valabilă în perioada 23.09.2021 - 6.10.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



10 lei

16 lei

16 lei

16 lei

27 lei

16 lei

27 lei

Pantaloni trening 
fetițe, cu șnur în talie, buzunare 
și imprimeu, mărimi: 104-134 cm

Colanți 
fetițe, 
din bumbac, cu elastan 
și imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 104-134 cm Colanți 

fetițe, 
cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Bluză 
fetițe, din fleece, 

cu broderie, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni trening
fetițe, cu șnur în talie, 
buzunare și imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Fustă 
fetițe, în 2 straturi, 
cu tulle și bandă elastică în talie, 
cu imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 104-134 cm

Bluză 100% bumbac
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

HIT!Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



43 lei

55 lei

43 lei

55 lei

Ghete 
fetițe, 

cu șiret și fermoar, 
cu terminații 

din blană artificială, 
mărimi: 22-31

Ghete 
băieți, 

cu șiret și căptușeală călduroasă, 
mărimi: 33-39 

Ghete 
băieți, cu fermoar 
și căptușeală călduroasă, 
mărimi: 22-32

Ghete 
fete, 

cu șiret și fermoar, 
mărimi: 32-37 

DESCOPERĂ TOATE BENEFICIILE

• Talpă solidă, 
antiderapantă 

• Înălțime potrivită pentru 
stabilitatea gleznei 

• Suprafață exterioară 
ușor de curățat 

• Izolație interioară 

OFERTA ESTE VALABILĂ PENTRU TERMENELE SPECIFICATE, ÎN MĂSURA ÎN CARE NU EXISTĂ GREȘELI DE TIPAR, PÂNĂ LA EPUIZAREA 
STOCULUI. PRODUSELE PREZENTATE POT VARIA ÎN MAGAZINELE PEPCO DIN ROMÂNIA, DIN PUNCT DE VEDERE AL CANTITĂȚII, 

PREȚULUI ȘI MODELELOR DISPONIBILE. IMAGINILE PRODUSELOR SUNT CU TITLU INFORMATIV ȘI POT FI UȘOR DIFERITE ÎN REALITATE. 
VĂ INVITĂM SĂ VIZITAȚI MAGAZINELE PEPCO PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII COMPLETE DESPRE PRODUSELE NOASTRE!

BIROU PENTRU 
RELAȚII CU CLIENȚII 
TEL.: +4031 630 61 77 

E-MAIL: INFO@PEPCO.RO

FII LA CURENT REÎNCĂRCARE CARTELĂ

@PEPCO_ROFACEBOOK.COM 
/PEPCOROMANIA

PEPCO.RO RAPID, SIMPLU 
ȘI FĂRĂ COMISION

MAI MULT CU MAI PUȚIN 

...ZILNIC


