
Peter Cook  
főzőedény

Márvány termékcsalád,
üveg fedővel:

ø 18 cm – 2900 Ft,
ø 20 cm – 3700 Ft,
ø 24 cm* – 5000 Ft

Peter Cook  
serpenyő
Márvány termékcsalád,
választható:
ø 20 cm – 1500 Ft,
ø 24 cm – 1800 Ft,
ø 28 cm – 2200 Ft,
palacsintasütő,
ø 26 cm* – 1800 Ft,
vagy főzőedény,
ø 16 cm* – 2200 Ft

*A termék csak kiemelt üzleteinkben elérhető

ÉREZHETŐ MINŐSÉG,
SZERETHETŐ ÁRON

Az ajánlat 2021.03.04-től 2021.03.17-ig, illetve  
a készlet erejéig érvényes.

ÚJ MINŐSÉG
A FŐZÉSBEN

•  minden  
tűzhelytípushoz

• márványmintával
•  formatartó, 

megerősített 
edénytalp

•  főzőedények 
szellőzőnyílással  
ellátott üvegfedővel

•  ergonomikus, puha  
tapintású nyéllel

1500 Ft-tól

2900 Ft-tól

GARANCIA

É V

Márvány



Peter Cook  
főzőedény
Prémium termékcsalád,
választható:
ø 20 cm – 4300 Ft,
ø  24 cm* – 5800 Ft

Peter Cook  
serpenyő
Prémium termékcsalád, 
ø 16 cm

Peter Cook serpenyő*
Prémium termékcsalád, ø 24 cm

Peter Cook  
serpenyő
Prémium termékcsalád,
választható:
ø  20 cm – 2900 Ft,
ø  28 cm* – 4300 Ft

Peter Cook  
serpenyő*
Prémium termékcsalád,  
wok típusú mély kialakítás, ø 28 cm

*A termék csak kiemelt üzleteinkben elérhető.

az ajánlat érvényes 2021.03.04-től 2021.03.17-igÉREZHETŐ MINŐSÉG, SZERETHETŐ ÁRON

• minden tűzhelytípushoz
• klasszikus formatervezés
•  tapadásgátló réteg  

a belső felületen
•  formatartó, 

megerősített 
edénytalp

•  főzőedények 
szellőzőnyílással  
ellátott üvegfedővel

2900 Ft-tól 4300 Ft-tól2900 Ft

3700 Ft

4300 Ft

GARANCIA

É V

Prémium



Kenyértartó
rozsdamentes acélból,  
bambusz fedéllel,  
méretek: 30 x 18 x 13 cm

Konyhai  
kiegészítők
rozsdamentes acélból,  
választható: kanál,  
habszedő kanál,  
merőkanál, 
teflon kaparólapát  
vagy krumplinyomó 

Konyhakés
rozsdamentes acélból, műanyag fogantyúval,
választható: 5 cm-es élhosszúság - 1200 Ft,
6 cm-es élhosszúság - 1500 Ft,
8 cm-es élhosszúság - 1800 Ft

Luminarc üveg ételtároló
a fedélben elhelyezett légkieresztő nyílással  
és szilikon tömítéssel,
választható: 380 ml – 900 Ft, 820 ml – 1300 Ft,
1200 ml – 1500 Ft, 1970 ml – 1800 Ft,
mosogatógépben tisztítható,
mikrohullámú sütőben használható

Peter Cook  
főzőedény

Rozsdamentes acél  
304 termékcsalád,

üveg fedővel,
választható:

ø 16 cm – 2900 Ft,
ø 20 cm – 4300 Ft,
ø 24 cm – 5800 Ft

Peter Cook főzőedény*
Rozsdamentes acél 304 termékcsalád, üveg fedővel, 
pároláshoz, ø 22 cm

*A termék csak kiemelt üzleteinkben elérhető.

Az újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben - a következő jelöléssel

900 Ft-tól

1200 Ft-tól

1200 Ft

2900 Ft-tól

3700 Ft

6500 Ft

• minden tűzhelytípushoz
• klasszikus formatervezés
•  formatartó, 

rozsdamentes acél
• megerősített edénytalp
•  üvegfedő 

szellőzőnyílással
• űrtartalom jelöléssel

GARANCIA

É V

Rozsdamentes  
acél 304



Tároló kosár 
fém, ø 31 cm, magassága: 16,5 cm 

Kosár
fém, fa fogantyúval,  
méretek: 24,5 x 24,5 x 17 cm

Tároló kosár 
választható méretek:
19 x 11 x 5,5 cm – 300 Ft,
23 x 15 x 10,5 cm – 520 Ft,
29 x 19 x 13 cm – 750 Ft

Fonott kosár
szövetbéléssel, masnival,  
választható méretek:  
24 x 14 x 10 cm – 750 Ft, 28 x 19 x 12 cm – 1200 Ft,
32 x 23 x 14 cm – 1500 Ft, 39 x 28,5 x 16 cm – 2200 Ft,
vagy szennyestartó, 45 x 33 x 58 cm – 4300 Ft

Tárolódoboz
választható méretek:
24 x 14 x 10 cm – 600 Ft,
fogantyúval,
27 x 17 x 12 cm – 750 Ft,
fogantyúval és fedéllel:
38 x 24 x 17 cm – 1500 Ft vagy
42 x 28 x 19 cm – 1800 Ft

 
   

         

az alábbi színekben kapható:

az alábbi  
színekben 
kapható:

az ajánlat érvényes 2021.03.04-től 2021.03.17-igTÖBBET KEVESEBBÉRT...  MINDENNAP!

750 Ft-tól

600 Ft-tól

300 Ft-tól

1800 Ft
1200 Ft



Seprű és lapát
hosszú nyéllel

3 darabos  
Biobox CURVER szelektív  
szemétgyűjtő szett
fedelekkel és tartórésszel,  
mosogató alá szerelhető

Felmosó vödör
 automatikus  

felmosófej-kinyomóval,  
17 L

Edénymosó kefe
bambusz nyéllel

Kézi seprű  
és lapát

bambusz nyéllel

Seprű
bambusz  
nyéllel

Legyél mindig naprakész: tekintsd meg legújabb újságunkat,  
inspirációkat és üzleteink elérhetőségét mobilalkalmazásunkban

A takarítást megkönnyítő, 
praktikus kiegészítők!

750 Ft

300 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft

3700 Ft



100% pamut  
póló
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut póló
nyomott mintával,  
méretek: 98-134 cm

100%  
pamut póló
fiúknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
98-134 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág
fiúknak, zsebekkel,  
megköthető derékrésszel,  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág
megköthető derékrésszel,
zsebekkel,  
méretek: 104-134 cm

 
   

az alábbi  
színekben  
kapható:

az ajánlat érvényes 2021.03.04-től 2021.03.17-igTÖBBET KEVESEBBÉRT...  MINDENNAP!

Kényelmes  
ruhák 
100%  

pamutból!

750 Ft

600 Ft

600 Ft

1200 Ft

1200 Ft



Leggings 
95% pamut  
és 5% elasztán,  
méretek:  
104-134 cm

Leggings
95% pamut 
és 5% elasztán,  
lányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
98-134 cm

100% pamut felső
lányoknak, nyomott mintával, 
méretek: 98-134 cm

Jeggings 
magas pamuttartalommal  
és elasztánnal, lányoknak,  
gumis derékrésszel, méretek: 104-134 cm

100%  
pamut felső
lányoknak,  
hátul hosszított, 
nyomott 3D mintával,  
méretek:  
104-134 cm

100% pamut  
felső

nyomott mintával,  
méretek:  

98-134 cm

  
   

 

az alábbi  
színekben  kapható:

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed
@PEPCOHUFACEBOOK.COM 

/PEPCOHU

750 Ft 600 Ft

600 Ft 430 Ft

1500 Ft

1200 Ft



Softshell 
kabát

kapucnival,  
polár béléssel,  

szélálló  
és lélegző anyag,  

cipzárral, 
méretek: 36-46

Blúz
laza szabású, V-nyakkal,  
pántokkal az ujjak  
felhajtásához, méretek: 36-46

Felső
ovális nyakrésszel,  
lekerekített aljjal,  
méretek: S-XXXL

Felső 
V-nyakkal, lekerekített  
alsó és hosszított hátsó résszel, 
méretek: S-XXXL

Leggings
3/4-es hossz,  
méretek: S-XXL

Parka kabát kapucnival
oldalsó díszcipzárral,
zsebekkel, derékban szűkithető,
feliratos kapucnival,  
méretek: 36-46

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.  
Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők.*A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetők.

    

az alábbi  
színekben kapható:

az alábbi  
színekben  
kapható: 

   

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com 
/PEPCOHU

pepco.huPepco  
applikáció

@pepcohu

Vásárolj 
gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafizetési 

garanciát. 
*A 30 napos 

pénzvisszafizetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30
Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek: 
9:00 – 17:00

E-mail:  
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám: 
+36 1 701 0424

4300 Ft

1200 Ft

1200 Ft
1200 Ft

4300 Ft2200 Ft


