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SPORTLIK T-SÄRK 
või RETUUSID 
tüdrukutele,
kiirelt kuivavast materjalist, 
pealetrükiga, 
suurused: 134–164 cm 

SPORTLIK T-SÄRK 
VÕI RETUUSID
naistele, 
kiirelt kuivavast materjalist, 
neoondetailidega, 
suurused: 
T-särk – S–XXL, 
retuusid – XS–XL

4€

5€

või kuni kaupa jätkub

Pakkumised 
kehtivad 

28.01–3.02
2021

KUUM! 
VAATA
PAKKUMISI!

või kuni kaupa jätkub

Pakkumised 
kehtivad 



Treeni kodus 
ja püsi 
vormis!
ja püsi 
vormis!

Treeni kodus 

SPORTLIK 
T-SÄRK VÕI 

RETUUSID
naistele, kiirelt 

kuivavast materjalist, 
kontrastsete 
detailidega,
 suurused: 

T-särk – S–XXL, 
retuusid – XS–XL

Spordijalatsid  
naistele, paeltega, elastne, 
õhuke ja hingav pealismaterjal, 
suurused: 36−41

SPORTLIK T-SÄRK VÕI RETUUSID
naistele, kiirelt kuivavast materjalist, 
pealetrükiga, retuusidel küljetaskud, 
suurused: T-särk – S–XXL, 
retuusid – XS–XL

SPORTLIK 
T-SÄRK või 

RETUUSID 
tüdrukutele, kiirelt 

kuivavast materjalist, 
kontrastsete detailidega, 

suurused: 134–164 cm

HANTEL, 1 KG 
kaetud materjaliga, 
mis on käe all mugav

    

Puuviljahoidikuga 
joogipudel 
maht 680 ml

2    €

5€

10€

4€

5€

2 50

€

30
OSTA MURETULT

TOOTED VÕIB 30 PÄEVA JOOKSUL TAGASTADA*



100% puuvillane 
kapuutsiga dressipluus 
tüdrukutele, lukuga,
ees taskud, 
suurused: 134–164 cm 

    

Sportlik kapuutsiga 
dressipluus 

tüdrukutele, lukuga, 
ees taskud, varrukates 

praktilised pöidlaaugud, 
kolmevärviline, pealetrükiga, 

suurused: 134–164 cm

Sportlik topp
tüdrukutele, kaheosaline, 
pealmine osa võrgust, 
pealetrükiga, 
suurused: 134–164 cm

Sportlik 
kapuutsiga 
dressipluus 
poistele, lukuga, lukuga taskud, 
helkurribadega, varrukal kiri, 
suurused: 134–164 cm

100% puuvillased 
dressipüksid 
tüdrukutele, taskutega, 
tikitud kirja ja 
reguleeritava vöökohaga, 
suurused: 134–164 cm

Spordipüksid 
poistele, taskutega, 

reguleeritava vöökohaga, 
helkurribadega, 

säärel kiri, 
suurused: 134–164 cm

5€

10€

10€

5€

7€

7€

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
facebook.com

/PEPCOee



T-särk 
meestele, puuvillane, 

pealetrükiga, 
suurused: M–XXL

100% puuvillane 
T-särk 
meestele, kirja ja 
kamufl aaži pealetrükiga, 
suurused: M–XXL

Kõrvasisesed 
kõrvaklapid 
juhtmevabad, 
mikrofoniga, 
komplekti kuulub 
USB-kaabel

Trennikott 
kolme küljetaskuga, sh. jalanõude tasku, 

reguleeritav polsterdatud õlarihm, 
sangad ja tugevdatud põhi, 

mõõtmed: 51 x 28 x 25 cm, maht 35 l

Spordijalatsid*

meestele, paeltega, 
elastne, õhuke ja 

hingav pealismaterjal, 
suurused: 40−46

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

4€

€

5€

17€

12€

5€
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Spordirinnahoidja
mikrokiust, 
kauni seljaosa 
ja mugava 
laia kummiäärega, 
hea toestusega 
rinnaosa, 
suurused: S/M ja L/XL

Sokid, 3 paari 
naistele, sportlikud, hingavast materjalist, 
kõrgendatud kannaosaga, 
komplektis erinevad värvid, 
suurused: 35–42

Spordisokid 
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, libisemiskindlad, 
ideaalsed jooga ja pilatese jaoks, 
suurused: 35–42

NAUDI
mugavust 
ja parimat 
sobivust

Spordirinnahoidja*

pehme ja mugav, 
laia kummiäärega, 
suurused: S/M ja L/XL

    

sportlikud püksikud, 2 TK *

pehmest materjalist ja mugavad, 
suurused: S–XL

    

*  Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

2 50

€

5€

4€

2 50

€

2 50

€

pepco.ee

VAATA UUSI KOLLEKTSIOONE PEPCO.EE



Kapuutsiga 
dressipluus

95% puuvilla, 5% elastaani, 95% puuvilla, 5% elastaani, 
kõhutaskuga, kõhutaskuga, 

mugav ja lohvakas alläär, mugav ja lohvakas alläär, 
varrukatel ja varrukatel ja 

paeltel kirjad, paeltel kirjad, 
suurused: XS–XXLsuurused: XS–XXL

Spordirinnahoidja 
dekoratiivse lõikega seljaosa, dekoratiivse lõikega seljaosa, 

mugav ja lai kummiäär, mugav ja lai kummiäär, 
hea toestusega rinnaosa, hea toestusega rinnaosa, 

suurused: S–XL suurused: S–XL 

Spordipüksid  
95% puuvilla, 95% puuvilla, 
5% elastaani,5% elastaani,

 taskute ja  taskute ja 
reguleeritava vööosaga,reguleeritava vööosaga,

 säärtel kirjad,  säärtel kirjad, 
taskul pealetrükk, taskul pealetrükk, 

suurused: XS–XXL suurused: XS–XXL 

Spordijalatsid
naistele, paeltega,
 elastne, õhuke ja 

hingav pealismaterjal, 
suurused: 36−41

Sportlik T-särk  
hingavast ja kiirelt hingavast ja kiirelt 
kuivavast materjalist, kuivavast materjalist, 
avarad varrukad, avarad varrukad, 
asümmeetriline allosa, asümmeetriline allosa, 
küljel pealetrükk, küljel pealetrükk, 
suurused: XS–XXLsuurused: XS–XXL

Joogipudel *

mugava sangaga, 
maht  700 ml

*  Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

Sokid, 2 paari 
naistele, valikus: 
kõrgendatud kannaosaga 
ja tavalised, 
hingavast ja kiirelt 
kuivavast materjalist, 
suurused: 35–42

7€

12€

12€

12€

2 50

€

5€

7€
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MIKROKIUST RÄTIK 
kompaktne, kiirelt kuivav, 

mõõtmed: 65 x 120 cm

Spordirinnahoidja 
dekoratiivse lõikega seljaosa, dekoratiivse lõikega seljaosa, 

mugav ja lai kummiäär, mugav ja lai kummiäär, 
hea toestusega rinnaosa, hea toestusega rinnaosa, 

kirjaga, suurused: S–XLkirjaga, suurused: S–XL

Spordiretuusid 
hingavast hingavast 
ja kiirelt ja kiirelt 
kuivavast kuivavast 
materjalist, materjalist, 
kõrge, kõrge, 
visuaalselt visuaalselt 
salendava salendava 
vöökohaga, vöökohaga, 
venivad, venivad, 
pealetrükiga, pealetrükiga, 
suurused: suurused: 
XS–XXLXS–XXL

Sportlik T-särk  
hingavast ja kiirelt hingavast ja kiirelt 
kuivavast materjalist, kuivavast materjalist, 
avarad varrukad, avarad varrukad, 
asümmeetriline allosa, asümmeetriline allosa, 
pealetrükiga, pealetrükiga, 
suurused: XS–XXLsuurused: XS–XXL

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

Hantlid, 2 tk *

ühe hantli kaal 1 kg, 
kaetud materjaliga, 

mis on käe all pehme, 
mugav hoida 

KAPUUTSIGA 
DRESSIPLUUS 

VÕI DRESSIPÜKSID 
95% puuvilla ja 5% elastaani, 95% puuvilla ja 5% elastaani, 

taskutega, külgedel ja taskutega, külgedel ja 
mansettidel kirjaga ribad, mansettidel kirjaga ribad, 
õlgadel (dressipluusil) või õlgadel (dressipluusil) või 

taskul (pükstel) pealetrükk, taskul (pükstel) pealetrükk, 
suurused: XS–XXL suurused: XS–XXL 

SPORDIKOTT *

erinevate sektsioonidega, erinevate sektsioonidega, 
sees lukuga sahtel, sees lukuga sahtel, 

kahe välisahtliga, kahe välisahtliga, 
millest üks on millest üks on 

mõeldud jalanõudele, mõeldud jalanõudele, 
mõõtmed: 56 x 29 x 25 cmmõõtmed: 56 x 29 x 25 cm

*  Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

12€

10€ 9€

7€

7€

7€

12€



Dressipluus
tüdrukutele, 
100% puuvillane 
või kõrge 
puuvillasisaldusega, 
L.O.L. Surprise! 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

    

Püksid 
poistele, 

98% puuvilla, 
2% elastaani, 

taskute ja reguleeritava 
vöökohaga, sirge lõikega, 

üleskeeratud säärtega, 
suurused: 104–134 cm

Spordipüksid 
poistele, lukuga taskute 
ja pealetrükiga detailidega, 
suurused: 98–134 cm 

Sportlik 
kapuutsiga 

dressipluus
poistele, lukuga, 

aplikatsiooni ja 
lukuga taskutega, 

suurused: 104–134 cm

Lahedalt riides…

koolis 
ja vabal 

ajal! 
Retuusid 
tüdrukutele, 95% puuvilla 
ja 5% elastaani, 
L.O.L. Surprise! 
pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm 

    

Retuusid 
tüdrukutele, 
kõrge puuvillasisaldusega, 
venivad, Minni pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm  

6€

4€

4€

7€

5€

5€

30
OSTA MURETULT

TOOTED VÕIB 30 PÄEVA JOOKSUL TAGASTADA*



2 50

€

2 50

€

bokserid 
poistele, 95% puuvilla 

ja 5% elastaani, 
Käsilaste pealetrükiga, 

suurused: 92–128 cm 
või 134–176 cm

Sokid, 2 paari  
poistele, kõrge 

puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 

Käsilaste pealetrükiga, 
suurused: 23–30

Sokid, 3 paari 
poistele, kõrge 

puuvillasisaldusega, 
elastaaniga,

 Käsilaste pealetrükiga, 
suurused: 31–42

Sokid, 3 paari 
tüdrukutele, kõrge 
puuvillasisaldusega, elastaaniga, 
Minni mustriga, suurused: 23–30

Sokid, 3 paari 
tüdrukutele, kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, Miki-Hiire mustriga, 
suurused: 31–38

Lõbus 
aluspesu 

suurtele ja 
väikestele

TOPP VÕI 2 PAARI PÜKSIKUID
tüdrukutele, 95% puuvilla 
ja 5% elastaani, kirja ja Miki-Hiire 
sümbolitega lai elastikpael, 
suurused: 134–164 cm 

TOPP VÕI 
2 PAARI 
ALUSPÜKSE  
tüdrukutele, 
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
Minni pealetrükiga, 
suurused: 
92–128 cm

2 50

€

2€ 2€

2€

2€

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
facebook.com

/PEPCOee



Latern
teeküünaldele, metallist, 

klaasakendega, sangaga, 
mõõtmed: 10 x 10 x 16 cm

kohvilaud 
moodullaud, kolmeosaline, moodullaud, kolmeosaline, 
praktiliste sahtlitega, praktiliste sahtlitega, 
ø 40 cm, kõrgus 41 cmø 40 cm, kõrgus 41 cm

Tumba
veluurkatte ja 
hoiuruumiga, 

ø 38 cm, kõrgus 40 cm

LAUALAMP
metallist, 

pirn kuulub komplekti, 
kõrgus 47,5 cm

Dekoratiivne karp 
veluurist, paela ja tekstiga, 

voodriga, valikus: 
ø 14,5 cm, kõrgus 14 cm – 2,50 €, 

ø 17,5 cm, kõrgus 16 cm – 3 €

    

2 karbi komplekt
papist, erinevad 

disainid ja värvid, 
valikus: A4, 

33 x 23,5 x 17 cm – 1,30 €, 
37 x 27 x 21 cm – 2 €, 

47 x 31 x 21 cm – 2,50 €, 
47 x 31 x 32 cm – 4 €

Praktilised ja 
stiilsed 

aksessuaarid 

PRAKTILISTE PRAKTILISTE 
SAHTLITEGA SAHTLITEGA 

2 50

€

2 50

€

Al

25 €

25 €

1 30

€

Al

12€
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Kunstlill 
keraamilises potis, 
saadaval 2 disaini, 
ø 13,5 cm, 
kõrgus 33 cm 

Diivanipadi
100% puuvillase padjakattega,
mõõtmed: 30 x 50 cm

2 korvi ja riputusalus
riputamiseks, metallist, mõõtmed: 

riputusalus – 33,5 x 59 cm, 
korvid – 25 x 13 x 13 cm

100 % puuvillane 
voodikate

mõõtmed: 
160 x 200 cm

ÜHEVÄRVILISED LAUAKATTED, 4 TK 
punutud, ø 38 cm, saadaval erinevad värvid

Korv 
punutud hüatsindirohust, 
ümmargune, sangadega, 

saadaval kahe erineva mustriga, 
mõõtmed: ø 29 cm, 

kõrgus 22 cm

    

Korv 
punutud hüatsindirohust, 
metallsangadega, 
saadaval suurused: 
30 x 20 x 18 cm – 6 €, 
35 x 25 x 20 cm – 9 €

12€

5€

5€

5€

10€

6€

Al

4€

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
facebook.com

/PEPCOee



retsept

MAITSVA TOIDU
VALMISTAMISE

Leivakarp 
roostevabast terasest, 

mõõtmed: 42,5 x 23 x 16,5 cm

4 noa komplekt 
ja alus

roostevabast terasest, 
komplektis: peakoka nuga, 

universaalne nuga, 
leivanuga ja köögiviljanuga

Pott
mittenakkuva pinnaga, 

sobib kasutamiseks induktsioonpliidil, 
valikus: käepidemega kastrul ø 16 cm – 6 € 

või kaanega pott ø 20 cm – 12 €

Praepann 
mittenakkuva pinnaga,

 sobib kasutamiseks induktsioonpliidil, 
valikus: klassikaline ø 28 cm – 10 € 

või sügav pann ø 28 cm – 12 €

Köögitarvikud
valikus: köögilusikas, 

vispel, vahukulp, kulp, 
mittenakkuva kattega 

spaatel või pudrunui 

2    €

6€

Al

10€

Al

7€

12€

OSTA MUREVABALTJÄLGI UUDISEID

30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE

* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD

WWW.PEPCO.EE

KLIENDITEENINDUSE
OSAKOND:

INFO.EE@PEPCO.EU

Kauba kogus on piiratud. Suure 
nõudluse tõttu võib juhtuda, et mõni 
toode müüakse välja juba esimesel 

päeval. Erinevates PEPCO kauplustes 
võidakse pakkuda erinevaid suurusi, 

värve või tootemudeleid.

30
FACEBOOK.COM

/PEPCOEE
PEPCO.EE

VÄHEMA 
EEST ROHKEM

…IGA PÄEV


