
Przygotowani
na powrót
do szkoły

Oferta jest dostępna w sklepach i obowiązuje do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



MUST
HAVE

SZKOLNA WYPRAWKA
Ważnym krokiem przed pójściem do szkoły jest skompletowanie wymarzonej, 

a jednak praktycznej wyprawki. Nie martw się, że nie zapamiętasz wszystkiego! 
Wystarczy że dodasz serduszka do wybranych produktów, by razem z dzieckiem 

stworzyć idealną listę rzeczy potrzebnych do szkoły!

Wszystko gotowe, zapraszamy do sklepu!

Oznaczcie 
interesujący 

produkt

Udostępnij 
lub wydrukuj 
Waszą listę 

zakupów

Stwórz listę 
razem 

z dzieckiem!

Dodajcie 
go do listy 
ulubionych

pek
DO KŁY:

zey
pióri
długy i fl t
pióri
długy i fl t
pióri

bo rny
fay
tek
zew otcy
wo n oe



8 zł

8 zł

0 80
zł

2 50
zł

Zeszyt A5 
16 kartek, 
3 linie lub w kratkę, 
z zaokrąglonymi rogami 
i lakierowaną okładką

Kołonotatnik A5 
60 kartek, w linie lub gładkie,
w komplecie notesik 
post-it i długopis

Zeszyt A5 
60 kartek, w kratkę 
lub linie

Brulion A4 
96 kartek, w kratkę, w twardej oprawie, 
ze wzmocnionym szytym grzbietem, 
z błyszczącą folią na okładce

A5 
60
KARTEK

A4
96
KARTEK

A5
16
KARTEK

A5
60
KARTEK

A5
60
KARTEKadówa

na ład

A5
16
KARTEK

NOWOŚĆ



80 zł

80 zł

Plecak szkolny 
chłopięcy, 2-komorowy,  z kieszenią przednią 
z organizerem, 2 kieszeniami z siatki na bokach, 
z kieszenią wewnętrzną, profi lowanym tyłem 
i usztywnionym dnem, miękkimi szelkami z regulacją, 
z odblaskami i górnym uchwytem, 
wymiary: 38 x 27 x 15 cm, 
waga 470 g 

Plecak szkolny 
dziewczęcy, 2-komorowy, 
z kieszenią przednią z organizerem, 
2 kieszeniami z siatki na bokach, 
z kieszenią wewnętrzną, 
profi lowanym tyłem
i usztywnionym dnem, 
miękkimi szelkami z regulacją, 
z odblaskami i górnym uchwytem, 
wymiary: 38 x 27 x 15 cm, 
waga 470 g 

z izi

z etze si

z ofi ly 

tłem

z elą 
długści

wopoy!

z olmi

z utnim, 

wopoy 
de

z onem

z zeą
   kinią

dumoy

dostępny 
również:

NOWOŚĆ



5 zł

10 zł

12 zł

20 zł

Piórnik 
ze sztucznego futerka, 
wymiary: 19 x 7,5 x 5 cm 

Piórnik 
ze sztucznego futerka, 
z elementami 3D i kieszenią, 
wymiary: 22 x 8,5 x 3 cm

Piórnik 
z kieszenią boczną, 
zamykany na suwaki, 
wymiary: 21 x 5,5 x 9,5 cm

Piórnik 
sensoryczny, silikonowy, 
wymiary: 21 x 4,5 x 7 cm 

z omą kinią

anses,
sino

z ięki 
i młeg 
w oy
  fuk

łat 
do zni 

w yości

dostępne 
również:

    



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

50 zł

12 zł

10 zł

7 zł

8 zł

Zestaw piśmienniczy 
w kopercie zamykanej na suwak, 
w komplecie: kołonotatnik A5, 
metalowy piórnik, 6 kredek, 
ołówek, gumka, temperówka 
i długopis, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes

Plecak 
jednokomorowy, z zewnętrzną kieszenią zamykaną na suwak, 
regulowanymi szelkami, górnym uchwytem i usztywnionym tyłem, 
z nadrukiem na licencji Looney Tunes, z nieprzemakalnego, 
łatwego do czyszczenia materiału, wymiary: 
29 x 40 x 15 cm

Piórnik 
z 2 kieszonkami 
zamykanymi na suwaki, 
z dodatkową klapką 
i uchwytem, z motywami 
na licencji Looney Tunes 

Kołonotes A5 
80 kartek w kratkę, 
z nadrukiem  na licencji 
Looney Tunes

Worek 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
wymiary: 34 x 43,5 cm

Kredki ołówkowe 
24 szt. 
w tubie, z nadrukiem 
na licencji 
Looney Tunes

2 za

A5 
80 
KARTEK

A5 
80 
KARTEK

24 
KOLORY

z utnim łem

dostępne 
również:

dostępne 
również:

dostępny 
również:

dostępny 
również
zestaw:

dostępny 
również:



20 zł

10 zł

7 zł

50 zł

3 zł

6 zł

20 zł

5 zł

Naklejki 11 szt. 
brokatowe, z postaciami 
i motywami na licencji 
Looney Tunes

Piórnik
z wytłaczanym wzorem, 
z postaciami na licencji 
Looney Tunes 

Notes 
z długopisem 
z nadrukiem motywów 
na licencji Looney Tunes

Worek 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
wymiary: 34 x 43,5 cm

Zestaw 
2 długopisów 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes

Notes A5 
80 kartek w kratkę, 
z wyszywaną aplikacją 
z motywami na licencji 
Looney Tunes

Zestaw 
4 stempelków 
z poduszeczką z tuszem 
w 2 kolorach, z motywami 
na licencji Looney Tunes

Plecak 
jednokomorowy, z zewnętrzną 
kieszenią zamykaną na suwak, 
regulowanymi szelkami, górnym 
uchwytem i usztywnionym tyłem, 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, z nieprzemakalnego,
łatwego do czyszczenia materiału, 
wymiary: 29 x 40 x 15 cm

bote
A5 
80 
KARTEK

2 koy
tu

A5 
80 
KARTEK

z elą 
długści

   

      

dostępny 
również:

dostępne 
również:

    
    

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

    

      

dostępne 
również:

dostępny
również:



8 zł

3 zł

10 zł 5 zł

3 zł

5 zł

40 zł

20 zł

8 zł

Zestaw 
3 długopisów 
różne wzory i kolory 
w zestawie, 
dostępne 2 motywy

Zestaw 
3 gumek 
różne wzory 
w zestawie

Zestaw 
piśmienniczy  
w zestawie: linijka,
temperówka, gumka, 
ołówek i długopis

Zestaw 
4 ołówków 
twardość HB, z gumką,
dostępne 2 warianty

Długopis 
z pomponem z aplikacją, 
dostępne 3 wzory

Kołonotes 
A4 lub A5 
100 kartek

Plecak 
jednokomorowy, 
z zewnętrzną kieszenią 
zamykaną na suwak, 
regulowanymi szelkami, 
górnym uchwytem 
i usztywnionym tyłem, 
z motywem jednorożca, 
z materiału z efektem 
holografi cznym

Notes A5 
80 kartek, z futrzaną 
okładką z holografi cznymi elementami

Piórnik 
zamykany na suwak, 
z pomponem, 
z połyskującego 
materiału 
z efektem 
holografi cznym

A5
100

KARTEK

A4
100

KARTEK

HB

A5 
80 
KARTEK

pekład pyan 

z pomponem z aplikacją, 
dostępne 3 wzory

holografi cznymholografi cznym

dostępny 
również
zestaw:

dostępny 
również:



5 zł8 zł

5 zł 3 zł

5 zł

5 zł

6 zł

30 zł

Kołozeszyt A5
80 kartek w linie, 
z metalicznym nadrukiem 
na okładce

Zestaw 
3 długopisów 
różne wzory i kolory 
w zestawie 

Zestaw 
piśmienniczy 
w zestawie: linijka, 
temperówka, 
gumka, ołówek 
i długopis

Zestaw 
4 gumek
różne wzory 
w zestawie

Kostka 
300 karteczek
w pojemniku, klejona, 
wymiary karteczek: 8 x 8 cm

Worek 
z nadrukiem, 
wymiary: 
33 x 43 cm

Piórnik z wyposażeniem 
zamykany na 2 suwaki, w komplecie: 
pisaki, kredki ołówkowe, ołówek, gumka, 
temperówka i notes, 
wymiary: 19,5 x 13,5 x 4 cm

Zestaw karteczek 
samoprzylepnych 
o różnych kształtach, 
w notesie, do wyboru 
4 wzory

A5
80
KARTEK

80x80
300
KARTECZEK

z po
żen

pon

dostępne
również:

dostępne 
również:

    
    

dostępne 
również:

        



2 zł

15 zł

2 zł

3 zł
Blok 
techniczny 
A4 
10 kartek

Farby tempery 
12 kolorów* 
12 tubek po 12 ml

Pojemnik na wodę 
do malowania, niekapek

Farby 
akwarele 
12 kolorów 
pędzelek 
w zestawie 

A4
10
KARTEK

12 życ
koów

becy, 
 małe 
ryo 
rona 

wo

na e 
wo insn

koy

NOWOŚĆ



4 zł

10 zł

4 zł

5 zł

Plastelina 
13 kolorów 
do wyboru: 
kwadratowa 
lub okrągła

Zestaw 
10 kolorów 
bibuły 
wymiary: 
50 x 200 cm

Komplet 
5 pędzli 
różnej grubości

Kredki 
woskowe 
12 szt. 
trójkątne

tójąt 
ktałt

=
pow 

cy

10 koówdostępna 
również:



15 zł

3 zł

1 50
zł

2  zł

7 zł

Temperówka 
do kredek 
w 2 grubościach,

Zakreślacze 6 szt. 
wymazywalne, każdy z końcówką 
do wymazywania

Zestaw 
do geometrii 
3 elementy 
z elastycznego tworzywa,
w zestawie: ekierka, 
kątomierz, linijka 15 cm

Temperówka 
na korbkę 
z dużym pojemnikiem 

Zestaw 
2 gumek 
trójkątne, 
miękkiemiękkie

z elastycznego tworzywa,
w zestawie: ekierka, 
kątomierz, linijka 15 cm

3 Zestaw 

mięka,
łat 
ści

elyne

  6
  koó

w

z im końcówa

WAZL

do pona

  cic i rc 

kek

dostępne 
również:

dostępny 
również:

NOWOŚĆ



3 zł

5 zł

5 zł

3 zł

1 50
zł

2  zł

2  zł

10 zł

Zestaw 
2 ołówków 
z miękką oprawą, 
w komplecie 
zapas wkładów 
0,5 mm 

Klej 
w sztyfcie 
3-pak 
3 x 9 g

Zestaw 
3 długopisów 
w metalowej oprawie,
różne kolory w zestawie

Klej 
w płynie 
przezroczysty, 
poj. 50 ml

Teczka 
z gumką 
A4 

Teczka A4 
koperta na zatrzask

Nożyczki 
z ergonomicznym 
uchwytem

Organizer 
na biurko 
metalowy, 
wymiary: 10 x 10 cm

z ies 
tum

dostępny 
również:

dostępne 
również:

dostępne 
również:

dostępne 
również:

    



10 zł

8 zł

10 zł

Zakreślacze 
BiC® 4 szt. 
w pastelowych 
kolorach, ze ściętą 
końcówką, 
niewysychające, 
z gumowym 
wykończeniem

Kredki 
szkolne 
BiC® 12 szt. 
bezdrzewne, 
w żywych 
kolorach

Flamastry BiC® 12 szt. 
z łatwo spieralnym tuszem 
na bazie wody, z precyzyjną 
cienką końcówką

ni shaą ody 
na 3 miące! 

z goy umm 

ucy z tuą

łat 
siją się 

z uń

ni 
potią 

daz

12 
koów

3,3 m

1,6 m

ni sha ry
     na cłą doę

waz 
guą,
zi 

be śla



6 zł

10 zł

10 zł

10 złOłówki 
BiC® 4 szt. 
bezdrzewne,
twardość HB

Długopis 
wymazywalny BiC®

żelowy, z gumką 
i gumowym wykończeniem

Korektor w płynie 
TippEx Rapid 
szybkoschnący, poj. 20 ml

Klej w sztyfcie 
BiC® 2 szt. 
do papieru, kartonu, 
fotografi i, 2 sztyfty po 21 g

wymazywalny BiCwymazywalny BiC®®

i gumowym wykończeniem

®®

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

Korektor w płynie Korektor w płynie Korektor w płynie 
TippEx Rapid TippEx Rapid TippEx Rapid TippEx Rapid 
szybkoschnący, poj. 20 mlszybkoschnący, poj. 20 mlszybkoschnący, poj. 20 mlszybkoschnący, poj. 20 ml

HB

na e w

becy
pok

100%
rekg

sbo
sni

fotografi i, 2 sztyfty po 21 g

na e wna e wna e wna e wna e wna e wna e wna e w
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daz

waz 
guą,
zi 

be śla



17 zł

7 zł
Długopis wymazywalny 
Moje Bambino 
z gumką i 2 wkładami, lekko pisze, 
ergonomiczny, gr. linii 0,7 mm

Kredki 
Moje Bambino 
12 szt. 
w drewnianej oprawie, 
z temperówką w komplecie, 
w zestawie kredka złota lub srebrna

MUST
HAVE

0,7 m

nitąpi 
do i 
pia

z uką

idi kjące,
ważon 

  da łej ąci z epówą 

złot
ko

dostępne 
również:

dostępny 
również:



10 zł

10 zł

9 zł

Farby plakatowe 
Moje Bambino 
12 kolorów 
w zakręcanych 
słoiczkach po 20 ml 

Plastelina 
Moje Bambino 
18 kolorów 
18 lasek po 18 g

Pióro szkolne 
Moje Bambino 
wieczne, na naboje

da r- 
i lęcyPIÓRO 

WIECZNE
z irydową stalówką, wentylowaną 
bezpieczną skuwką z kółeczkiem 
do zawieszenia, nie wymaga 
mocnego nacisku, w komplecie 
2 naboje z atramentem 

PLASTELINA 
KWADRATOWA 

elastyczna, łatwo się modeluje, 
nie brudzi rąk, nie przywiera 
do podłoża, idealna do nauki 
i zabawy, w zestawie 2 kolory 
brokatowe 

FARBY 
PLAKATOWE 

z atestowanych pigmentów, 
gotowe do użycia bez wody, 
gęste, do stosowania 
na różnych powierzchniach, 
łatwe do usunięcia 

dostępna 
również:

dostępne 
również:

dostępne 
również:

10 
z atestowanych pigmentów, 
gotowe do użycia bez wody, 

na różnych powierzchniach, 
10 
Farby plakatowe 
Moje Bambino 
12 kolorów 
w zakręcanych 
słoiczkach po 20 ml 



20 zł

8 zł

20 zł

Flamastry 
Crayola 8 szt. 
zmywalne, superwytrzymałe, 
dla dzieci powyżej 12 miesięcy

Kredki ołówkowe 
Jumbo Crayola 8 szt. 
dekorowane, o dużym przekroju, 
dla dzieci powyżej 12 miesięcy

Kreda Crayola 
12 kolorów 
do pisania na tablicy, 
niepyląca, dla dzieci 
powyżej 3 lat niląca

zwa
woą

dik 
ni śni
końcówi 

duży om
   kek

NOWOŚĆ



15 zł

25 zł

30 zł

20 zł

20 zł

Flamastry do tkanin 
Crayola 10 szt. 
dla dzieci powyżej 4 lat

Kredki ołówkowe 
Crayola 10 szt. 
wykręcane, nie wymagają 
temperowania, dla dzieci 
powyżej 4 lat

Farba w sztyfcie 
Crayola 6 kolorów 
szybkoschnąca, dobrze kryjąca, 
do malowania bez wody, 
dla dzieci powyżej 6 lat 

Flamastry 
Crayola 12 szt. 
rysują cienkie i grube linie, 
zmywalne, dla dzieci 
powyżej 4 lat

Flamastry do tablic 
suchościeralnych 
Crayola 8 szt. 
z tuszem na bazie wody, 
bezwonne, zmywalne, 
dla dzieci powyżej 3 lat

gu  ci
e

końcówi

10 koów

Bądź na bieżąco: Kupuj bez obaw!

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się 
pod względem ilości i dostępności asortymentu. 

Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych krajach i w wybranych sklepach. 
Możliwe jest wystąpienie błędów w katalogu, 

co może wpłynąć na rozbieżność między podanymi cenami a cenami w sklepie.
Regulamin zwrotów 

dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

@pepcoplpepcopl pepco.pl



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

