
10 €

10 €

Κάλυµµα κρεβατιού 
από 100% βαµβάκι

διαστάσεις: 180 x 220 εκ.

Κλινοσκεπάσµατα 
από 100% βαµβάκι

µε σχέδιο, 
διαθέσιµες διαστάσεις, 

140 x 200 εκ. 
µε 1 µαξιλαροθήκη 

70 x 80 εκ.

Τυλίξτε 
τις αισθήσεις 
σας

HIT!

επίσης 
διαθέσιµο:

επίσης 
διαθέσιµα:

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Η προσφορά ισχύει από 26.01.2023 έως 8.02.2023 ή µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.

ποιότητα που 
αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε



10 €

10 €
10 €

Ρίξτε νερό,
προσθέστε µερικές 

σταγόνες από 
αιθέριο έλαιο και 

δηµιουργήστε µια 
µοναδική, χαλαρωτική 

ατµόσφαιρα στο 
σπίτι σας.

Κάλυµµα κρεβατιού  
από 100% βαµβάκι
διαστάσεις: 180 x 220 εκ.

Διαχυτής 
ηλεκτρικός,  
για αιθέρια έλαια, 
µε φωτισµό που εναλλάσσεται σε 7 χρωµατισµούς,  
2 λειτουργίες χρονοδιακόπτη,  
2 λειτουργίες ατµού,  
τροφοδοσία µέσω USB,  
διαµ. 13,3 εκ.,  
ύψος: 10 εκ.

Κλινοσκεπάσµατα 
από 100% βαµβάκι 

µε σχέδιο, 
περιλαµβάνουν: παπλωµατοθήκη, 

διαστάσεις: 140 x 200 εκ., 
µαξιλαροθήκη, 

 διαστάσεις: 70 x 80 εκ.

επίσης 
διαθέσιµο:

επίσης 
διαθέσιµα: 2021OK2837 AITEX

Η προσφορά ισχύει από 26.01.2023 έως 8.02.2023
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



Για εµένα:   
Περιποίηση
για την καρδιά και το 
σώµα µου 

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Περιποίηση
για την καρδιά και το 
σώµα µου σώµα µου σώµα µου 

10 €

4 €

3 €
4 €

1 50
€

6 €

Ριχτή 
κουβέρτα 

από βαµβάκι,  
µε σχέδιο 

και φούντες, 
διαστάσεις: 
130 x 160 εκ.

Διακοσµητικό 
κρεµαστό, 
σε στιλ µακραµέ, 
διαστάσεις: 
21,5 x 75 x 1 εκ.

Μαξιλαροθήκη
από 100% βαµβάκι, 

µε ανάγλυφα διακοσµητικά σχέδια, 
διαστάσεις: 45 x 45 εκ.

Καλάθι
από φυσικά υλικά, 
µε χρωµατιστές φούντες, 
διαστάσεις: 20 x 20 εκ.

Σουπλά 
µε σχέδιο, 
διαστάσεις: 30 x 45 εκ.

Σετ από αιθέρια έλαια
σε γυάλινο µπουκάλι, 

περιλαµβάνει τα αρώµατα: 
βανίλια, κόκκινα φρούτα, 

εξωτικά φρούτα, πατσουλί, 
λεβάντα και γιασεµί, 

χωρητικότητα:  6 x 10 ml

επίσης 
διαθέσιµο:

HIT!Όλα τα προΪόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT



4 € 7 €
από

7 €

2 50
€

6 €

6 €
7 €

Δίσκος
ψάθινος, 

από γρασίδι υάκινθου, 
µε λαβές, 

διαστάσεις: 30 x 20 x 8/14 εκ.

Πιατέλα σερβιρίσµατος
γυάλινη, 
µε ψάθινη αποσπώµενη βάση  
από γρασίδι υάκινθου, 
διαθέσιµες επιλογές: 
επίπεδη, στρογγυλή, µε 3 χωρίσµατα, 
διαµ. 30 εκ. – 7 € ή βαθιά, τετράγωνη, 
διαστάσεις: 26 x 26 x 7 εκ., διαµ. – 10 €

Σετ µε 3 γυάλινα µπολ
µε ψάθινη αποσπώµενη βάση 
από γρασίδι υάκινθου, 
διαστάσεις δίσκου: 32 x 11 εκ., 
διαστάσεις µπολ: 10 x 10 x 4 εκ.

Κούπα 
από χρωµατισµένο 

βοριοπυριτικό γυαλί, 
ανθεκτικό σε χαµηλές 

και υψηλές θερµοκρασίες, 
µε χερούλι, 

χωρητικότητα: 400 ml

Μπουκάλι 
για ξίδι ή λάδι, 
γυάλινο, µε µεταλλικό χωνί 
και ψάθινη αποσπώµενη βάση 
από γρασίδι υάκινθου, 
χωρητικότητα: 500 ml

Σετ µε 2 
ποτήρια 

από χρωµατιστό γυαλί, 
µε ραβδώσεις, 

χωρητικότητα: 300 ml

Σετ µε 2 
ποτήρια 

από χρωµατιστό γυαλί, 
µε ραβδώσεις, 

χωρητικότητα: 385 ml

επίσης 
διαθέσιµη:

Η προσφορά ισχύει από 26.01.2023 έως 8.02.2023
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε



12 €

17 € 6 €

4 €

10 €

7 €

Μπλούζα
για γυναίκες, 

 µε σχέδιο, 
µεγέθη: S-XXL

Τζιν
για γυναίκες, 

 µε ελαστάνη,  
γραµµή mom fi t, 
φαρδύ λάστιχο 

στη µέση και τσέπες, 
µεγέθη: 36-44

Ζακέτα µε κουκούλα
για γυναίκες,  

καπιτονέ, 
µε συνδυασµό υφάσµατος,  

 φερµουάρ και τσέπες, 
µεγέθη: 36-46

T-shirt
από 100% βαµβάκι, 
για γυναίκες, 
µε σχέδιο, 
µεγέθη: S–XXXL Πουκάµισο 

από 100% βισκόζη, 
µε γιακά, 

V-λαιµόκοψη, 
τσέπες και 

γυριστά µανίκια, 
µονόχρωµο,  

µεγέθη: 36-46

Κολάν 
για γυναίκες, 

µε χοντρή πλέξη, 
ελαστική ζώνη στη µέση και ίσια 
ραφή κατά µήκος των ποδιών, 

µονόχρωµο, µεγέθη: S–XXL

επίσης 
διαθέσιµο:

HIT!Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT



9 €

6 €
7 €

6 €

6 €

6 €
15 €

Παντελόνι-φόρµα
για γυναίκες,  
µε τσέπες 
και ίσια γραµµή,  
µονόχρωµο, 
µεγέθη: S-XXL

T-shirt 
από 100% βαµβάκι,
για γυναίκες,
µε αυθεντικό τύπωµα 
η Λαίδη και ο Αλήτης,
µεγέθη: S-XXXL

T-shirt 
από 100% 
βαµβάκι,
για γυναίκες,
µε αυθεντικό 
τύπωµα 
Μίκυ & Μίννι Μάους,
µεγέθη: S-XXXL

T-shirt 
από 100% βαµβάκι, 

για άντρες, 
 µε αυθεντικό τύπωµα 

The Simpsons, 
µεγέθη: S-XXL

T-shirt 
από 100% βαµβάκι,
για γυναίκες, 
µε κουµπιά στους ώµους
και ριγέ σχέδιο,
µεγέθη: S-XXXL

Jeggings 
για γυναίκες,  
από βαµβάκι, 
µε ελαστάνη 
και φαρδιά ελαστική µέση,  
µονόχρωµο,  
µεγέθη: 36-44

Τζιν
για γυναίκες,  
µε ελαστάνη,  
µήκος: 7/8,  
σε γραµµή mom fi t, 
µε διακοσµητικές πιέτες 
και τσέπες, 
µεγέθη: 36-44

Για εµάς:   
Ποιότητα 
που θα ερωτευτούµε

επίσης 
διαθέσιµο:

επίσης 
διαθέσιµα:

Δείτε τις εντυπώσεις για την προσφορά 
µας και αφήστε το δικό σας σχόλιο

@pepcogrpepcogr



Για εµένα:   
Όµορφα υφάσµατα 
που κόβουν 
την ανάσα

9 €

11 €

9 € 2 50
€

4 €

12 €
Ρόµπα 

για γυναίκες,  
βελουτέ, 

απαλή στην αφή,  
µε σχέδιο µε καρδούλες, 

µεγέθη: S/M, L/XL

Μποξεράκι
αντρικό, 
από βαµβάκι, 
µε ελαστάνη και σχέδιο, 
µεγέθη: S-XXL

Σετ µε 2 ζευγάρια 
κάλτσες

αντρικές, 
από βαµβάκι,  
µε ελαστάνη 
και διάφορα 

σχέδια ανά σετ, 
µεγέθη: 39-42, 43-46

Νυχτικό
για γυναίκες, 

σατέν, µε διακοσµητικά 
κουµπιά και δαντέλα 

στο ντεκολτέ,  
µονόχρωµο, 

µεγέθη: S-XXL

Κιµονό-ρόµπα
για γυναίκες, 

σατέν, µε µανίκια 
µε δαντέλα 

και ζώνη, µονόχρωµη, 
µεγέθη: S/M, L/XL

Πιτζάµες
για γυναίκες, 
µε δαντελένιο τελείωµα, 
µονόχρωµες, 
διαθέσιµες επιλογές:  
σατέν, κόκκινες, 
µε διακοσµητικά κουµπιά, 
ή βελουτέ, µαύρες, 
µεγέθη: S-XL

Για εµάς:   
Ποιότητα 
που θα ερωτευτούµε

HIT!Όλα τα προΪόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



5 €

6 €
3 €

2 50
€

2 €
 από

10 € Κορµάκι
ολόσωµο, 
µε ενίσχυση 
και διακοσµητική δαντέλα, 
µεγέθη: S-XL

Σετ µε 2 σλιπάκια
διαφανή, 

µε ύφασµα 
µε καρδούλες, 

κόκκινα και µαύρα ανά σετ, 
µεγέθη: S–XXL

Σλιπάκι ή σουτιέν
από διαφανές ύφασµα 
µε καρδούλες,
διαθέσιµες επιλογές: 
σλιπ, µεγέθη: S–XXL: 2,50 €
ή σουτιέν µε ράντες, 
µεγέθη: 75A-75D, 80B-80D,
85C, 85D: 5 €

Σετ µε 2 σλιπάκια
από 95% βαµβάκι 
και 5% ελαστάνη,  
µε δαντελένιο τελείωµα, 
διαθέσιµες επιλογές: 
Brazilian µαύρα, 
µεγέθη: S–XL 
ή κόκκινα, 
µεγέθη: S–XXL

Σλιπάκια
διαθέσιµες επιλογές: 
κόκκινα, µε σχέδιο 
και δαντέλα – 2 €  
ή µαύρα, απλά – 2,5 €,  
µεγέθη: S-XXL 

Σλιπ
ψηλόµεσο 

µε δαντέλα, 
µεγέθη: S-XXL

Σουτιέν
balconette, 
µε ενίσχυση 
και δαντέλα,
µεγέθη: 75A-75D, 
80B-80D, 85C, 85D

2 50
 από 

€

επίσης 
διαθέσιµο:

Η προσφορά ισχύει από 26.01.2023 έως 8.02.2023
ποιότητα που αισθάνεστε, 
τιµή που αγαπάτε

BEGO 064655

2111238 Centexbel



9 €

5 €

5 €

3 €

1 50
€

Δίσκος 
σερβιρίσµατος 
σε σχήµα καρδιάς, 
µε λαβή από µπαµπού, 
διαστάσεις: 33 x 21,5 x 3 εκ.

Σετ µε 3 
γυάλινα πιάτα
σε σχήµα καρδιάς, 
διαστάσεις ενός 
πιάτου: 13 x 12 x 2,5 εκ.

Γυάλινη κούπα
διπλού τοιχώµατος, 
σε σχήµα καρδιάς, χωρητικότητα 280 ml

Κούπα
από πορσελάνη 

µε αυθεντικό σχέδιο Μίννι Μάους 
ή η Λαίδη και ο Αλήτης, 
χωρητικότητα: 400 ml

Σουπλά
µε σχέδιο Αγίου Βαλεντίνου, 
διαµ. 38 εκ.

επίσης 
διαθέσιµο:

HIT! Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT 



3 €

1 30
€

6 €

6 €

Φόρµα 
ψησίµατος

σε σχήµα καρδιάς, 
µε αντικολλητική επίστρωση, 

διαστάσεις: 16,3 x 15,5 x 8,5 εκ.

Σετ µε 2 φόρµες 
για κέικ 

σε σχήµα καρδιάς, 
µε αντικολλητική επίστρωση, 

διαστάσεις: 11 x 11 x 5 εκ.

Καλούπια 
Mu� in 
12 τµχ.
από σιλικόνη, 
σε σχήµα καρδιάς

Σετ διακόσµησης Mu� in
περιλαµβάνει: 
24 χάρτινες φόρµες 
και 24 διακοσµητικά ξυλάκια Για εµάς:   

Ο έρωτας
περνάει πρώτα 
από το στοµάχι

Ψωνίστε µε σιγουριά! Έχετε 30 ηµέρες για να 
αλλάξετε γνώµη και να επιστρέψετε τα προΪόντα*





1 30
€ 1 30

€

1 30
€

1 €

0 80
€

1 30
€

Μπαλόνια 30 τµχ.
σε διάφορα χρώµατα ανά σετ, 

διάµετρος 25 εκ.

Πιάτα µιας χρήσης 
6 τµχ.
σε σχήµα καρδιάς, 
µεταλλικά, 
µε εφέ καθρέφτη, 
διαµ. 18 εκ.

Ποτηράκια µιας χρήσης 6 τµχ.
χάρτινα, 
µε σχέδιο µε καρδούλες, 
χωρητικότητα: 220 ml

Πιάτα µιας 
χρήσης 
12 τµχ.
χάρτινα, 
µε σχέδιο µε αστεράκια,  
διαµ. 18 εκ.

Ποτηράκια 
µιας χρήσης 
12 τµχ.
χάρτινα, 
µε σχέδιο,  
χωρητικότητα: 
220 ml

Καλαµάκια 
µιας χρήσης 
24 τµχ.
χάρτινα, 
µε σχέδιο

Ψωνίστε µε σιγουριά! Έχετε 30 ηµέρες για να 
αλλάξετε γνώµη και να επιστρέψετε τα προΪόντα*



12 €

12 €

2 50
€

12 €

12 €
7 €

7 €

Φούτερ 
από 100% βαµβάκι,
για αγόρια,
µε τσέπη µάρσιπο, 
κουκούλα και 
αυθεντικό 
σχέδιο Fly High, 
µεγέθη: 134-170 εκ.

Σετ µε 2 κάλτσες
για κορίτσια ή αγόρια, 
µε πλούσια σύνθεση 
σε βαµβάκι και ελαστάνη,  
µε αυθεντικό σχέδιο Fly High 
και διάφορα χρώµατα ανά σετ, 
µεγέθη: 31-38

Φούτερ* 
από 100% βαµβάκι, 

για κορίτσια, oversized, 
µε τσέπη µάρσιπο και αυθεντικό 

σχέδιο Fly High,
δίχρωµο, µε κουκούλα,

 µεγέθη: 134-170 εκ.

Σχολική τσάντα 
µε χερούλια, λουριά 

  ,hgiH ylF οιδέχσ όκιτνεθυα ιακ
ένα µέγεθος

Παντελόνι-φόρµα*
 από 100% βαµβάκι

 για κορίτσια, 
µε κορδόνι στη µέση, 

τσέπες και αυθεντικό σχέδιο Fly High,
δίχρωµο,

µεγέθη: 134-170 εκ.

Παντελόνι-φόρµα
από 100% βαµβάκι,
για αγόρια, 
µε κορδόνι στη µέση, 
τσέπες και 
αυθεντικό 
σχέδιο Fly High,
µεγέθη: 134-170 εκ.

Τσαντάκι µέσης 
µε φερµουάρ, 

ρυθµιζόµενο λουρί 
και αυθεντικό 

σχέδιο Fly High, 
 ένα µέγεθος

 οµισέθαιδ νόΪορπ  *
σε επιλεγµένα καταστήµατα.

HIT! Όλα τα προϊόντα του φυλλαδίου φέρουν 
στα καταστήµατα την ένδειξη HIT 



9 €
 από

6 €

9 €

9 €
 από

9 €

Παντελόνι-φόρµα 
ή φούτερ µε κουκούλα 

από 100% βαµβάκι, 
για µικρά αγόρια, 

µε αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα Zombie Dash, 
διαθέσιµες επιλογές: 

παντελόνι-φόρµα µε τσέπη από µάρσιπο – 9 €, 
ή φούτερ µε φερµουάρ και τσέπες, 

µεγέθη: 74-98 εκ. – 10 €

Κολάν
από 95% βαµβάκι 
και 5% ελαστάνη, 
για µικρά κορίτσια, 
µε αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα Zombie Dash, 
µεγέθη: 74-98 εκ.

Μπλούζα  
από βαµβάκι, 

για µικρά αγόρια, 
µε τσέπη και αυθεντικό 

ανάγλυφο τύπωµα 
Zombie Dash,

µεγέθη: 74-98 εκ.

Παντελόνι-φόρµα
από βαµβάκι,  

για αγόρια, 
µε τσέπη µάρσιπο 

και αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα Zombie Dash, 

µεγέθη: 74-98 εκ.
Παντελόνι-φόρµα 
ή φούτερ µε κουκούλα
από βαµβάκι, 
για κορίτσια, 
µε αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα Zombie Dash,
διαθέσιµες επιλογές: 
παντελόνι-φόρµα µε τσέπη µάρσιπο – 9 €,
ή φούτερ µε φερµουάρ και τσέπες,
µεγέθη: 74-98 εκ. – 10 €



5 €

5 €
από

10 €
 από

7 €

5 €
10 €

Μακρυµάνικη µπλούζα 
από 100% βαµβάκι, 

για αγόρια, 
µε αυθεντικό ανάγλυφο 

τύπωµα Zombie Dash,
µεγέθη: 104-134 εκ.

Κολάν
από 95% βαµβάκι 
και 5% ελαστάνη 
για κορίτσια, 
ισοθερµικό, 
µε αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα του Zombie Dash,  
µεγέθη: 104-134 εκ.

T-shirt  
από 95% βαµβάκι 
και 5% ελαστάνη, 
για κορίτσια, 
µε φερµουάρ  
και αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα Zombie Dash, 
µεγέθη: 104-134 εκ.

T-shirt 
ή παντελόνι-φόρµα
από 100% βαµβάκι, 
για αγόρια, 
µε αυθεντικό τύπωµα Zombie Dash, 
διαθέσιµες επιλογές: T-shirt – 5 € 
ή βαµβακερό παντελόνι 
µε τσέπη µάρσιπο και απλικέ – 10 €,  
µεγέθη: 104-134 εκ.

Φούτερ  
από βαµβάκι,  
για αγόρια, 
µε τσέπη µάρσιπο 
και αυθεντικό ανάγλυφο 
τύπωµα Zombie Dash,
µεγέθη: 104-134 εκ.

Παντελόνι-φόρµα 
ή φούτερ µε κουκούλα
από 80% βαµβάκι και 20% ελαστάνη, 
για κορίτσια, µε αυθεντικό 
ανάγλυφο τύπωµα Zombie Dash, 
διαθέσιµες επιλογές: 
παντελόνι µε κορδόνι στη µέση 
και τσέπη µάρσιπο – 10 € 
ή φούτερ µε φερµουάρ 
και τσέπες – 12 €,  
µεγέθη: 104-134 εκ. 

ποιότητα που αισθάνεστε,
               τιµή που αγαπάτε

Η ποσότητα και η διαθεσιµότητα των προϊόντων µπορεί να διαφέρει σε κάθε κατάστηµα. 
Ορισµένα προϊόντα θα είναι διαθέσιµα µόνο σε επιλεγµένα καταστήµατα. 

Τα εικονιζόµενα δείγµατα προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν 
από τα προϊόντα προς πώληση.

ηλεκτρονικές 
δωροκάρτες * Οι όροι επιστροφών είναι 

διαθέσιµοι στο www.pepco.gr  

 Έχετε δικαίωµα 
να επιστρέψετε 

τα προϊόντα εντός 
30 ηµερών  

@pepcogrpepcogr pepco.gr

Μείνετε ενηµερωµένοι: Ανακαλύψτε νέα προΪόντα:  Ψωνίστε µε σιγουριά!  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ                                   
e-mail: info.gr@pepco.eu

 κουπόνια ανανέωσης χρόνου 
για εγχώριους και ξένους 

αριθµούς τηλεφώνου 




