Pre
hravých
dobrodruhov
Pre
skúsených

dekoratérov

Pre
pravých

gurmánov
a mnoho
ďalších

Darčeky pre
veľkých aj malých

dostupný
tiež:

Pre hravých
dobrodruhov
Drevený xylofón
na výber: s Mickey Mouse alebo
Minnie Mouse, pre deti od 18 mesiacov

Hra Lov na červíky
obsahuje udicu s magnetom
a 10 červíkov, pre deti
od 3 rokov
dostupná
tiež:

10€

Kuchynka so sporákom a drezom

7€

z bioplastu, s kohútikom
na batérie, z ktorého tečie voda,
a kuchynskými doplnkami,
pre deti od 3 rokov (batérie sa
predávajú samostatne)

Detský klavír
s xylofónom

dostupný
tiež:

s potlačou Labková
patrola alebo
Prasiatko Peppa,
pre deti od 2 rokov

15€

12€

Prepravník
automobilov
dostupný
tiež:

12€
Lokomotíva s vagónikmi
svieti a vydáva zvuky, pre deti
od 3 rokov (batérie sú
súčasťou súpravy)
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7€

so 4 autami, z bioplastu,
pre deti od 18 mesiacov
(batérie sú súčasťou
súpravy)

15€

dostupný
tiež:

Psík alebo mačička
na vôdzke
interaktívne, chodia na
vôdzke, vrtia chvostíkom
a vydávajú zvuky,
pre deti od 3 rokov
(batérie sa predávajú
samostatne)

7€

dostupný
tiež:

Plyšáci Looney Tunes
na výber: Bugs Bunny, Taz
alebo Tweety, výška 30 cm,
pre deti od 12 mesiacov

Plyšáci Labková patrola
v zimnom oblečení, na výber: Skye,
Marshall alebo Chase, dĺžka 45 cm,
pre deti od 3 rokov

12€

dostupný
tiež:

17€
Maxi medvedík
s mašľou, výška 80 cm,
pre deti od 2 rokov

dostupný
tiež:

15€
Uspávací medvedík
so svetelným projektorom, prehráva
melódie a zvuk tlčúceho srdca
(batérie sú súčásťou súpravy)
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dostupná
tiež:

17€
Bábika Barbie
Párty pre šteniatka
v súprave: bábika,
psíkovia a doplnky,
pre deti od 3 rokov

10€
Súprava na
tvorenie náramkov
v kufríku, s doplnkami,
pre deti od 6 rokov

30€
Bábika Barbie
Sestry
Spoločné
pečenie

20€
Súprava
12 jednorožcov
s doplnkami,
pre deti od 3 rokov

Bábika L.O.L.
Surprise! OMG
s doplnkami, dostupné
4 vzory, pre deti
od 3 rokov

25€
dostupná
tiež:

25€
Bábika bábätko
pije a ciká, v súprave: postieľka,
nočník a doplnky, pre deti od 2 rokov
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v súprave:
2 bábiky,
nábytok a
doplnky,
pre deti
od 3 rokov

Hra Divoká ťava

9€
Puzzle 10 v 1
s motívmi Labková
patrola alebo
Prasiatko Peppa,
pre deti
od 4 rokov

10€
Cestolína Play-Doh
v súprave: doplnky a 7 farieb plastelíny,
3 vzory na výber, pre deti od 3 rokov

pridávajte
na ťavie
sedlo
predmety
jeden po
druhom
a dajte si
pozor, aby ťava
pri vašom ťahu
nevstala, pre deti
od 3 rokov

10€

Tabuľa na kriedy a magnetky
Labková patrola
v súprave: magnetky, ﬁxa, kriedy a hubka
na utieranie, pre deti od 3 rokov

11€

Súprava Super Things
Rivals of Kaboom
pre deti od 3 rokov

20€
12€
Súprava na
modelovanie Varenie
v súprave: doplnky a 8 farieb modelíny,
pre deti od 3 rokov
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dostupné
tiež:

Pretekárske
auto
McLaren

9€

na diaľkové
ovládanie,
v mierke 1 : 24,
pre deti od 3 rokov
(batérie sú súčasťou
súpravy)

Súprava
Hot Wheels
vystreľovacia autodráha
so slučkou, 1 auto v súprave,
pre deti od 3 rokov

12€
Autodráha
Hot Wheels

s dvojitou slučkou,
1 auto v súprave,
pre deti od 3 rokov

dostupné
tiež:

25€
Autoumývareň Hot Wheels
so zásobníkmi na vodu, v súprave:
auto meniace farbu vo vode, výťah,
pohyblivý valec a sušička,
pre deti od 3 rokov

20€
Parádne otočné auto
na diaľkové ovládanie, s 2 súpravami kolies,
pre deti od 3 rokov (batérie sú súčasťou súpravy)

30€

33€
Stavbárske auto
vydáva zvuky, na výber: vyklápacie auto
alebo miešačka, pre deti od 3 rokov
(batérie sú súčasťou súpravy)
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Súprava
Bakugan Mythic
ﬁgúrka s 2 zberateľskými
kartami, pre deti
od 6 rokov

7€

15€
Strieľacia hra
s levitačným
terčom
v súprave:
2 pištole, 10 šípok
a 10 penových loptičiek,
pre deti od 8 rokov
(batérie sa predávajú
samostatne)

12€
Mikroskop pre
malých vedcov
s doplnkami,
zväčšenie 80 – 450x,
otočný horný diel,
3 zväčšovacie šošovky,
otočný disk s ﬁltrami,
ktoré menia farbu vzoriek,
pre deti od 8 rokov

15€
Pištoľ Nerf Elite 2.0
4 náboje v súprave,
s možnosťou vystreliť
všetky náboje naraz,
pre deti od 8 rokov

15€
Súprava terénne
auto a dinosaurus
dinosaurus obsahuje pohyblivé
časti a vydáva zvuky,
pre deti od 3 rokov
(batérie sú súčasťou súpravy)

25€
Hrôzostrašný
dinosaurus
dostupná
tiež:

chodí, hýbe hlavou
a vydáva zvuky,
rozmery: 44,5 x 25,4 cm,
pre deti od 3 rokov
(batérie sú súčasťou
súpravy)
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Pre fanúšikov
Vianoc

Kúzelná
súprava bižutérie
5 prvkov, v súprave:
náhrdelník, náramok,
2 sponky do vlasov
a prstienok

2

50
€

2€
Ozdobná čelenka
do vlasov
Pyžamko
so zlatými
hviezdičkami
z velúru,
pre dievčatká,
v súprave: tričko
s volánikom
a nohavice,
veľkosti:
92 – 128 cm

2

50
€

4€
Taštička
cez rameno
z umelej kožušiny

8

Súprava bižutérie
s jednorožcami
3 prvky, v súprave:
náhrdelník a 2 sponky
do vlasov

9€

s vianočnými prvkami,
univerzálna veľkosť

Hrnček s ozdobným viečkom
keramický, so striebornými prvkami,
objem 400 ml

6€

9€
Dekorácia
LED domček
kovový, rozmery:
13 x 11,5 x 23 cm

2

50
€

6€

Papučky
s medvedíkmi
veľkosti: 33 – 39

Hrnček
Merry Christmas
keramický,
v darčekovom
balení, rôzne vzory,
objem 400 ml

7€

Deka HOHOHO
z mikrovlákna,
rozmery: 130 x 170 cm

Cool
vianočné
pyžamo
100 % bavlna,
pre chlapcov,
veľkosti:
134 – 176 cm

7€
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Ponožky balerínky
pre dámy, protišmykové,
veľkosti: 35 – 38, 39 – 42

Pre majstrov
oddychu

3€

Ponožky zo ženilky
pre dámy, v darčekovom balení,
veľkosti: 35 – 38, 39 – 42

3€

Veselé doplnky
do vlasov
v súprave: gumička
a 2 sponky

15€

Deka Sherpa
obojstranná, kockovaná,
rozmery: 150 x 200 cm

12€
Dámske
pyžamo
veľkosti:
S – XL
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2€

5€ 2€
Ponožky s brmbolcami
zo ženilky, protišmykové,
veľkosti: 35 – 38, 39 – 42

5€

Sviatočná čelenka
univerzálny rozmer

Pyžamo z mikrovlákna
pre dámy, veľkosti: S – XL

12€

Papuče
so sobíkmi
veľkosti: 36 – 41

6€
Pyžamko pre
dievčatká
veľkosti:
92 – 128 cm
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5€

Mäkučká deka
obojstranná, rozmery: 150 x 200 cm

15€

Súprava
hviezdičiek
3 ks
rôzne farby
v súprave,
rozmery: ø 15 cm
(cena za 1 kus 1,67 €)

Darčeková súprava
hrnčekov 2 ks
keramické, objem 400 ml
(cena za 1 kus 2,50 €)

5€

4€
Vonná súprava
so skleneným difúzorom
a tyčinkami, objem 80 ml

3€
Box s vianočným
príveskom
rozmery:
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

dostupný
tiež:

Box s mašľou
dostupný
tiež:
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velúrový, na výber:
ø 14,5 cm, výška 14 cm – 2,50 €,
ø 17,5 cm, výška 16 cm – 3 €

od

50
€

2

4€

Kovová dóza
s vekom, rozmery:
26,4 x 17,5 x 9,7 cm

6€
Sklenený
hrnček
priehľadný,
objem 400 ml

dostupná
tiež:

5€
Obliečka
na vankúš
JOY
rozmery:
45 x 45 cm

6€

6€
Deka so
škriatkom
z mikrovlákna,
rozmery: 130 x 170 cm

Deka s Mikulášom
z mikrovlákna,
rozmery: 130 x 170 cm

Adventný
hrnček
dostupná
tiež:

keramický,
v darčekovom balení,
rôzne vzory,
objem 400 ml

2

50
€
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Obliečka na vankúš so sobmi
bavlnená, rozmery: 45 x 45 cm

Pre skúsených
dekoratérov

4

50
€

7€
Vzorovaná
deka
z mikrovlákna,
rozmery:
130 x 170 cm

Súprava 4 svietnikov
v tvare domčekov
s kovovými komínmi,
rozmery: 11,5 x 9 x 3,1 cm
a 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

5€
12€
Dekorácia sob
s teleskopickými
nohami, výška
78 – 100 cm

10€
Svietnik v tvare jeleňa
14

drevený, s kovovými stojanmi na sviečky
a sklenenými tienidlami, rozmery: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Dekorácia jeleň

6€

kovová, s dreveným
podstavcom, rozmery:
10 x 5,5 x 14 cm alebo
10 x 5,5 x 12,5 cm

7€

Sediaca
dekorácia
anjelik

Stojaca
dekorácia
anjelik

výška 40 cm

7€

výška 50 cm

Dekorácia
škriatok
v menčestrovej
čiapke,
výška 52 cm

5€

5€
Svietnik
na čajové
sviečky
keramický,
ø 12 cm,
výška 13,5 cm

Vonná sviečka
v sklenenej nádobe,
s viečkom, ø 13,5 cm,
výška 8 cm

5€
dostupná
tiež:
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5€

Pre milovníkov
elegancie

Súprava lyžičiek
alebo vidličiek 4 ks
kovové, s vianočnými
prvkami (cena za 1 kus 1,25 €)

5€
Šálka s podšálkou
s vianočným
motívom
keramická,
v darčekovom balení,
objem 370 ml

20€

Koktejlová súprava,
so shakerom
a príslušenstvom
z nerezovej ocele

5€
Poháre so
symbolmi
Vianoc 2 ks
objem 520 ml
(cena za
1 kus 2,50 €)
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6€
Šálka
s podšálkou
so zlatými
prvkami
keramická,
objem 450 ml

6€

17€

Hrnček
s viečkom

Súprava na
whiskey 5 prvkov

keramický,
so zlatými
prvkami,
objem 330 ml

v súprave: karafa
a 4 poháre

4€

Súprava krúžkov
na obrúsky 2 ks
kovové, vianočné
(cena za 1 kus 2 €)

4

50
€

Zátka na víno
kovové, s tesnením zo silikónu,
rôzne dekorácie na výber
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5€

Pre maškrtné
jazýčky

Súprava
koreničiek 2 ks
keramické,
na soľ a korenie
(cena za 1 kus 2,50 €)

Servírovací podnos
so 4 mištičkami
bambusový, s keramickými
mištičkami, rozmery: 19 x 19 cm

20€

12€
dostupný
tiež:

Servírovací podnos
s 5 mištičkami
bambusový, s keramickými
mištičkami v tvare vianočných
stromčekov, ø 30 cm

5€
Súprava hrnčekov 2 ks
keramické, v darčekovom
balení, objem 400 ml
(cena za 1 kus 2,50 €)

50
€

1

Súprava na
zdobenie muffinov
v súprave: 24 formičiek a 24 špáradiel

dostupná
tiež:
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4€
Súprava na pečenie
koláčikov
vianočná, v súprave:
silikónové stierky 2 ks
a nerezová formička

dostupný
tiež:

7€
Podnos
s korkovou vložkou
keramický, vianočný,
na servírovanie,
ø 26 cm

Dekorácia
luskáčik
drevená, rozmery:
9 x 8 x 38 cm

10€
19

Pre pravých
gurmánov

Súprava
na pečenie
v súprave: zástera,
silikónová stierka,
forma na pečenie,
vrecko na pečivo

12€

5€
Súprava sviatočných
hrnčekov 2 ks
keramické,
v darčekovom balení,
objem 400 ml
(cena za 1 kus 2,50 €)

20

10€
Doska na syry
s príborom
mramorová, s časťou
z akáciového dreva,
s nožom a vidličkou
na syr, rozmery:
29,5 x 22 x 1,2 cm

6€

9€
Kovový
termohrnček
objem 350 ml

Ploskačka s doplnkami
kovová, rôzne súpravy
na výber

12€

Súprava na krájanie syra
s bambusovou doskou,
v súprave: 3 kusy príborov
na servírovanie a vývrtka,
ø 21,5 cm

10€
Elektrický
otvárač
na víno
kovový

10€

Súprava zátok na fľašu
kovová, s tesnením zo silikónu
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Súprava dóz 2 ks
kovové, s vekom, vianočné,
rozmery: 14,5 x 14,5 x 5 cm,
18,9 x 18,9 x 6,6 cm

5€

5€
Hrnček
so sitkom
keramický,
s viečkom,
vianočný,
objem 400 ml

6€
5€

Ploskačka s doplnkami
kovová, rôzne súpravy
na výber

Súprava veľkých
hrnčekov 2 ks
keramické,
v darčekovom balení,
objem 400 ml
(cena za 1 kus 2,50 €)

9€
22

Termohrnček
so škriatkami
kovový,
objem 350 ml

Hračky, ktoré chcem nájsť
pod stromčekom...

Zelenou pastelkou zakrúžkuj hračku, po ktorej túžiš,

a pošli svoj list Ježiškovi!

Milý
Ježiško!
Volám sa ........................
Mám ............. rokov a bývam v .......................................................................

Aj tento rok sa veľmi teším na Vianoce
a na darčeky, ktoré si nájdem pod stromčekom.
Aby si mal tento rok menej práce, nájdeš
na druhej strane môjho listu zoznam
darčekov, ktoré by mi urobili radosť.

Ďakujem!

Veselé Vianoce :)

Ešte viac vianočnej inšpirácie
nájdete na www.pepco.sk
Prezentovaná ponuka bude dostupná v predajniach PEPCO od 3. novembra 2022.
Ponuka platí do vypredania zásob.
Niektoré produkty budú do predajne dodávané postupne
počas obdobia novembra – december 2022.
Ponuka v jednotlivých predajniach sa môže líšiť množstvom a dostupnosťou sortimentu.
Fotograﬁe produktov sú ilustračné a môžu sa mierne líšiť od skutočných produktov.
Predajca nezodpovedá za tlačové chyby v letáku týkajúce sa cien.

