
Kezdődjön  
a suli!

Az ajánlat 2022.08.11.-től 2022.08.24.-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



ELENGED- 
HETETLEN  

ISKOLAI FELSZERELÉS
Az iskola kezdéshez szükséges beszereznünk számtalan, különleges, praktikus 
iskolai eszközt. Nehéz mindent fejben tartani, de ne aggódj, csak jelöld meg 

szívecskékkel a szükséges termékeket. Gyermekeddel közösen is összeállíthatjátok 
a tökéletes listát a szükséges iskolai dolgokról egy örömteli kezdéshez!

Mikor elkészültél, látogass el üzletünkbe!

Jelöld meg  
a termékeket, 

amelyek 
érdekelnek

Nyomtathatod  
vagy meg is 
oszthatod  

másokkal a 
bevásárlólistád

Készítsd el a listát
közösen 

gyermekeddel!

Add 
hozzá a 

kedvenceidhez

hátizsák
ISKOLAI FELSZERELÉS:

füzetek
tolltartó
tollak és filctollak
rajztömb
festékek
mappa
vonalzókészlet
tornazsák



A5 
60 
LAP

A4
96 
LAP

A5 
16 
LAP

A5 
60 
LAP

A5 
60 
LAPnévcímkével

a borítón

A5 
16 
LAP

600  Ft

550  Ft

180  Ft

60  Ft
A5-ös füzet** 
16 lapos,  
1. osztályos  
vonalas vagy  
négyzetrácsos füzet,  
lekerekített sarkokkal  
és fényes borítóval

A5-ös spirálfüzet**
60 lapos, vonalas vagy sima,  
a készlet tartalma: notesz,  
öntapadós jegyzettömb és toll

A5-ös füzet** 
60 lapos, négyzethálós  
vagy vonalas

A4-es spirálfüzet** 
96 lapos, négyzetrácsos, kemény borítású,  
ragasztott és fűzött gerinccel

ÚJDONSÁG

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

az ajánlat 2022.08.11.-től 2022.08.24-ig érvényes



könnyű 

tisztán tartani

fényvisszaverő 
csíkkal

rugalmas  

hálós oldalzsebbel

merevített, vízá
lló 

aljjal
merevített háttal

rendezővel

állítható  
pántokkal

vízálló!

elülső
   zsebbel

kétrekeszes

6200  Ft

6200  Ft
iskolatáska**
fiúknak, 2 rekeszes, elülső zsebbel, rendezővel, 
2 hálós oldalzsebbel, belső zsebbel,  
merevített háttal és aljjal, puha, állítható pántokkal,  
fényvisszaverőkkel és fogantyúval a tetején,
méretek: 38 x 27 x 15 cm,
súly: 470 g

iskolatáska** 
lányoknak, 2 rekeszes,
elülső zsebbel, rendezővel,
2 hálós oldalzsebbel,
belső zsebbel, merevített háttal
és aljjal, puha, állítható pántokkal,
fényvisszaverőkkel, fogantyúval a tetején,
méretek: 38 x 27 x 15 cm, 
súly: 470 g

további  
minták:

   

ÚJDONSÁG

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



könnyű 

tisztán tartani

tágas rekesszel

szilikon

puha és 
kellemes 
tapintású

  műszörméből

kétrekeszes

940  Ft390  Ft

1550  Ft

780  Ft

tolltartó**
műszőrméből,  
méretek: 19 x 7,5 x 5 cm 

tolltartó** 
műszőrméből,  
3D-s elemekkel és zsebbel,  
méretek: 22 x 8,5 x 3 cm

tolltartó**
oldalsó zsebbel,  
cipzáros,  
méretek: 21 x 5,5 x 9,5 cm

tolltartó**
szilikon,  
méretek: 21 x 4,5 x 7 cm 

további  
minták:

      

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

dupla 
cipzárral

A5 
80  
LAP

A5 
80  
LAP

24 
SZÍN

párnázott háttal

780  Ft

600  Ft

940  Ft

550  Ft

3900  Ft

1550  Ft
írószerkészlet 
Looney Tunes nyomott mintával,
a készlet tartalma: fém tolltartó,
A5-ös spirálfüzet, toll,
6 db színes ceruza, radír,
hegyező és grafit ceruza

hátizsák**
egyrekeszes, cipzáros,
külső cipzáros zsebbel,
párnázott háttal és állítható
pántokkal, Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 29 x 40 x 15 cm

tolltartó 
2 rekeszes, cipzáros, fogantyúval,
Looney Tunes nyomott mintával

A5-ös spirálfüzet 
80 lapos, négyzetrácsos,
Looney Tunes nyomott mintával

tornazsák 
Looney Tunes 
nyomott mintával,  
méretek: 34 x 43,5 cm

24 darabos
színes ceruza készlet** 
Egységár: 25 Ft/db

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
 

készlet:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



csillogós
A5 
80 
LAP

2 színű
tintával

A5 
80 
LAP

állítható 
pántokkal

780  Ft

390  Ft240  Ft

470  Ft

3900  Ft

1550  Ft

1550  Ft

550  Ft

11 darabos  
matrica készlet** 
csillogós, Looney Tunes
figurákkal és
motívumokkalokkal
*Egységár: 21,8 Ft/db

3D mintás
tolltartó**
2 rekeszes, cipzáros,
Looney Tunes
nyomott mintával

füzet
tollal** 
Looney Tunes  
nyomott mintával

tornazsák 
zsinórral,
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek:
34 x 43,5 cm

hátizsák 
egyrekeszes, cipzáros,
külső cipzáros zsebbel,
párnázott háttal és állítható
pántokkal, Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 29 x 40 x 15 cm

2 darabos  
toll készlet 
Looney Tunes  
nyomott mintával,
*Egységár: 235 Ft/db

A5-ös notesz 
80 lapos, négyzetrácsos,
Looney Tunes mintával  
a borítón

4 pecsétből
álló készlet**
2 színű tintát tartalmazó  
tintapárnával, Looney Tunes  
motívumokkal

   

      

további  
minták:

   

további  
minták:

    
    

további  
minták:

      

további  
minták:

      

      

további  
minták:

   

további 
minták:

   

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



A4 
100 

LAP

HB

A5 
80 
LAP

elválasztókkal hasznos 

780  Ft

390  Ft

390  Ft

3100  Ft

600  Ft

600  Ft

1550  Ft

240  Ft

240  Ft

3 darabos toll  
készlet 
különböző mintákkal és
színekben a készletben,
2 mintában érhető el
*Egységár: 200 Ft/db

3 radírgumiból  
álló készlet 

3 darabos radírgumi készlet
különböző mintákkal,
*Egységár: 60 Ft/db

írószerkészlet 
a készlet tartalma: vonalzó, 
hegyező, radírgumi,  
grafitceruza és toll

4 darabos  
grafitceruza készlet**
HB, radírral a végén,  
*Egységár: 60 Ft/db

toll** 
pomponnal,  
3 változatban érhető el

A4-es  
spirálfüzet** 
100 lapos

hátizsák 
egyrekeszes,  
külső cipzáras zsebbel,  
állítható pántokkal,  
felső fogantyúval  
és párnázott háttal,  
unikornisos motívummal,  
holografikus  
hatású anyagból 
méretek:38,5 x 29 x 18 cm

A5-ös füzet** 
80 lapos, műszörméből készült  
borítóval és holografikus elemekkel

tolltartó 
cipzáros,  
pomponnal,  
csillogó,  
holografikus 
hatású 
anyagból

további  
készlet:

   

további  
minták:

   

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

A5 
80 
LAP

80x80 
300 
LAP

kiegészítő
kkel

tornazsák

390  Ft

390  Ft

470  Ft

390  Ft

390  Ft

2300  Ft

600  Ft

240  Ft

A5-ös spirálfüzet**
80 lapos, vonalas, fényes,  

nyomott mintával a borítón

3 darabos  
toll készlet 
különböző mintákkal  
és színekben a készletben,
*Egységár: 200 Ft/db  

írószerkészlet  
a készlet tartalma: vonalzó,  
hegyező, radírgumi,  
grafitceruza és toll

4 darabos  
radírgumi készlet

különböző mintákkal  
a készletben,

*Egységár: 60 Ft/db 

öntapadós  
jegyzettömb  
szett 
különböző formákban,  
egy noteszben,  
4 mintában érhető el

300 lapos  
jegyzettömb**
tartóban, ragasztós lapokkal,  
a lapok mérete: 8 x 8 cm

tornazsák** 
nyomott mintával,  

méretek:  
33 x 43 cm

tolltartó készlet**
2 cipzárral,   
méretek: 19,5 x 13,5 x 4 cm

további 
minták:

   

további  
minták:

    
    

további  
minták:

        



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

A4
10  
LAP

12 élénk
szín

biztonságos, 
 kicsi az  
esélye, 

hogy a víz  
kiborul

vízbázisú
intenzív
színek

150  Ft240  Ft

150  Ft

1200  Ft

rajztömb
műszaki
rajzokhoz**
10 lap

12 darabos színes  
temperafesték készlet** 
12 db 12 ml-es tubus
*Egységár: 100 Ft/db

ecsettartó pohár** 
festéshez, nem csöpög

akvarell  
festék** 

12 színes,  
ecsettel

ÚJDONSÁG



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

háromszög 
alakú

=
kényelmes, 
ergonomikus 

fogás

10 szín

320  Ft

320  Ft

390  Ft

780  Ft

13 darabos  
gyurma készlet**
különböző változatok:  
szögletes vagy kerek  
*Egységár: 24,6 Ft/db

10 darabos  
színes  
krepp-papír  
készlet** 
méretek: 50 x 200 cm
*Egységár: 78 Ft/db

5 darabos  
ecset készlet** 

különböző  
vastagságú ecsetek
*Egységár: 64 Ft/db

12 darabos  
zsírkréta készlet** 
háromszög alakú
*Egységár: 32,5 Ft/db

további  
minták:

   



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

puha,
könnyen 
kimosható

flexibilis

  6
  szín

kétvégű

TÖRÖLHETŐ
vékony és vastag

 ceruzák hegyezéséhez

120  Ft

150  Ft

550  Ft

240  Ft

1200  Ft

hegyező** 
2 különböző vastagságú

ceruzákhoz,

6 darabos  
szövegkiemelő készlet** 
törölhető, mindegyik rendelkezik
egy törlésre való véggel,
*Egységár: 91,6 Ft/db

3 darabos  
geometriai készlet** 
rugalmas műanyagból,
a készlet tartalma:
derékszögű vonalzó,
szögmérő, 15 cm-es vonalzó

tekerős  
hegyező ** 
nagy tárolóval 

2 darabos  
radírgumi készlet** 
háromszög alakú, puha
*Egységár: 60 Ft/db 

további  
minták:

   

további  
minták:

   

ÚJDONSÁG



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

kék tintával

150  Ft

120  Ft
240  Ft

150  Ft

240  Ft 390  Ft

390  Ft

780  Ft

2 darabos  
mechanikus  

ceruza készlet** 
puha borítással,

a készlet tartalma:
0,5 mm-es ceruzahegyek

*Egységár: 120 Ft/db 

3 darabos  
ragasztóstift  
készlet** 
3 x 9 g
*Egységár: 50 Ft/db

3 darabos  
toll készlet** 
fém keretben,
különböző színekben
*Egységár: 130 F/db

folyékony  
ragasztó** 
átlátszó,
térfogat: 50 ml

A4-es  
gumis  
mappa**  
 

A4-es mappa** 
gombos boríték

olló**
ergonomikus  
nyéllel

asztali  
rendező** 
fém,  
méretek: 10 x 10 cm

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

      



nem szárad ki még akkor sem, ha 
több óráig nincs rajta a kupak!

kényelmes 
gumimarkolattal

könnyen 

kimosható a

ruhákból

nem kerülhet 

szálka az 
ujjadba

12 
szín

3,3 
mm
1,6 
mm

nem szárad ki még akkor sem,  
ha egy napig nem kerül  

rá a kupak

radírozható,
nyom nélkül 
eltüntethető

780  Ft

780  Ft

600  Ft

BiC® 4 darabos  
szövegkiemelő  
készlet** 
pasztellszínekben,
ferdén vágott heggyel,  
nem szárad ki,
gumis kivitelben,
*Egységár: 195 Ft/db

BiC®12 darabos  
iskolai színes  
ceruza készlet** 
famentes,
élénk
színekben,
*Egységár: 50 Ft/db

BiC®12 darabos  
filctoll készlet** 
könnyen eltávolítható,
vízbázisú tintával, precíz,
vékony heggyel,
*Egységár: 65 Ft/db

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

HB

vízbázisú

biztonságos

100%-ban

újrahasznosított  

anyagból

gyorsan
szárad

különösen 
ellenálló, 
famentes

nem kerülhet 

szálka az ujjadba

radírozható,
nyom nélkül 
eltüntethető

780  Ft

780  Ft

780  Ft
470  Ft
BiC®
4 darabos
ceruza
készlet**
famentes,
HB keménységű
*Egységár:  
117,5 Ft/db 

BiC® 
radírozható toll**
zselés toll, radírgumival  
és gumírozott kivitelben

TippEx Rapid
folyékony  
hibajavító**
gyorsan szárad,  
űrtartalom: 20ml

BiC® 2 darabos
ragasztóstift**
papírhoz, kartonhoz,
fényképekhez, 2 darab
21 g-os stift
*Egységár: 390 Ft/db



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

Úgy tervezték, hogy már gyermekkortól kezdve fejlessze a gyermekeket.

0,7 mm

segítség az írás
gyakorlásához

radírgumival

jól fedő színek, 
kényelmes 
ergonomikus  

fogás hegyezővel 

arany 
színű

ELENGED- 
HETETLEN  

1350  Ft

550  Ft
Bambino
radírozható toll**
radírgumival és 2 betéttel, könnyen lehet vele írni,
ergonomikus, 0,7 mm-es heggyel 

Bambino
12 darabos
színes ceruza készlet**
fából, hegyezővel a készletben,
arany vagy ezüst színű ceruzával,
*Egységár: 112,5 Ft/db

további  
minták:

   

további  
minták:

   



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

jobb- 
és balkezesek 

számáraTÖLTŐTOLL  
  irídium tollheggyel, gyűrűvel 

ellátott biztonsági kupakkal,  
nem kell erősen rányomni,  
2 tintapatron a készletben 

GYURMA 
rugalmas, könnyen formázható, 
nem koszolja be a kezét, nem 
ragad rá a padlóra, ideális 
tanuláshoz és játékhoz,  
2 csillogó színt tartalmaz 

PLAKÁTFESTÉK
 víz nélkül használható,  

sűrű, könnyen eltávolítható 

780  Ft

780  Ft

700  Ft

Bambino
12 darabos
plakátfestékek**
csavaros tetejű
20 ml-es üvegekben
*Egységár: 65 Ft/db 

Bambino
18 darabos  
gyurmakészlet**
18 darab 18 g-os rúd,
*Egységár: 38,9 Ft/db

Bambino
iskolai töltőtoll** 
patronnal

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   



                                            **A termék a kiemelt üzletekben kapható.

nem porzik 
használat 

közben

vízzel 
lemosható

nem kell 
rányomni 
 a végét 

nagy méretű
   színes 
ceruzák

1550  Ft

1550  Ft

600  Ft

Crayola  
8 darabos  
filctoll készlet**
lemosható, rendkívül tartós,
12 hónapnál idősebb
gyermekek számára
*Egységár: 193,75 Ft/db 

Jumbo Crayola
8 darabos színes
ceruza készlet**
díszített, nagy keresztmetszetű,
12 hónapnál idősebb gyermekek számára
*Egységár: 193,75 Ft/db 

Crayola
12 darabos  
kréta készlet**
táblára, nem porzik,
3 évnél idősebb
gyermekek számára
*Egységár: 50 Ft/db 

ÚJDONSÁG



vékony és  

vastag heggyel

10 szín

1550  Ft

1550  Ft

1900  Ft

1200  Ft

2300  Ft

Crayola
10 darabos
textilfilc készlet** 
4 évnél idősebb
gyermekek számára,
*Egységár: 190 Ft/db

Crayola  
10 darabos 
színesceruza készlet** 
csavarható, nem kell
hegyezni, 4 évnél idősebb
gyermekek számára
*Egységár: 120 Ft/db

Crayola 6 darabos
színes stiftes festék** 
gyorsan száradó, jól fed,
víz nélküli festéshez,
6 év feletti gyermekek számára,
*Egységár: 383,3 Ft/db

Crayola  
12 darabos  
filctoll készlet** 
vékony és vastag heggyel,
lemosható, 4 évnél idősebb
gyermekek számára
*Egységár: 129,2 Ft/db

Crayola
8 darabos
táblafilc készlet**
vízbázisú tintával,
szagtalan, letörölhető,
3 évesnél idősebb gyermekek számára
*Egységár: 193,75 Ft/db

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig.  
A képek tájekoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.  

Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők.
*Az egységcsomagok nem megbonthatóak.  

**A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.


