
10 €
Teksad
tüdrukutele, kõrge 
puuvillasisaldusega, 
taskutega, 
säärtel kontrastses 
toonis riba, 
suurused: 134–164 cm

5 €
Dressipluus 
poistele, 100% puuvillane 
või kõrge puuvillasisaldusega, 
pealetrükiga, suurused: 134–164 cm

7 €

100% 
puuvillane 
teksasärk
tüdrukutele, 
taskutega, 
eest seotav, 
suurused: 
134–164 cm

5 €
Püksid 
poistele, kõrge 
puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, taskute 
ja pinguldatava 
vöökohaga, 
ühevärvilised, 
suurused: 134–164 cm

    

saadaval värvides: 

SUUR 
AVAMINE!
VÄHEMA EEST ROHKEM... IGA PÄEV

PAKKUMISED KEHTIVAD 25.02.2021 KUNI 3.03.2021. KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. 

KVARTALI KESKUSE 2. KORRUS, RIIA 2, TARTU

 E-L: 10.00-21.00, P: 10.00-19.00

KÜLASTA
MEIE UUT 
KAUPLUST!



2 €
Pikkade 
varrukatega 
T-särk 
poistele, 100%
puuvillane või
kõrge puuvilla-
sisaldusega,
pealetrükiga,
suurused:
98–134 cm

5 €
100% 
puuvillased 
dressipüksid
poistele, põlvedel 
dekoratiivsed 
õmblused, 
pinguldatava 
vöökohaga, tasku 
all pealetrükk, 
suurused:
98–134 cm

6 €
100% puuvillane 
dressipluus
poistele, Jurassic World’i 
pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

6 €
Dressipüksid  
tüdrukutele, 
100% puuvillased 
või kõrge 
puuvillasisaldusega, 
taskute ja pingul-
datava vöökohaga, 
L.O.L. Surprise! 
teemalise 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

6 €
Dressipluus 
tüdrukutele, 
100% puuvillane 
või kõrge puu-
villasisaldusega, 
L.O.L. Surprise! 
teemalise 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

2 €
100% 
puuvillane 
pikkade 
varrukatega 
T-särk
tüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm    

saadaval 
värvides: 

    
    

saadaval värvides: 

    

saadaval 
värvides: 

    

saadaval 
värvides: 

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



1 €50
2 €

4 €
Bodi  
beebipoistele, 95% puuvilla 
ja 5% elastaani, 101 dalmaatslase 
või Batmani pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

100% puuvillane 
pikkade 
varrukatega 
T-särk
beebitüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
80–98 cm

2 €
Retuusid 
beebitüdrukutele, 
95% puuvilla 
ja 5% elastaani, 
pealetrükiga, 
suurused: 74–98 cm 2 €

Dressipüksid  
pealetrüki ja pinguldatava 
vöökohaga, suurused: 74–98 cm

Pikkade varrukatega 
T-särk 
beebipoistele, 100% puuvillane 
või kõrge puuvillasisaldusega, 
pealetrükiga, suurused: 74–98 cm

4 €
Bodi  
beebitüdrukutele, 95% puuvilla ja 5% elastaani, 
kass Marie pealetrükiga, suurused: 62–92 cm

    

saadaval värvides: 

    

saadaval värvides: 

    

saadaval 
värvides: 

    

saadaval 
värvides: 
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5 €

12 €

Pikkade 
varrukatega 

särk  
pikema seljaosa ja 

ümara alläärega, 
ühevärviline, 

suurused: S–XXL 7 €

Püksid 
95% puuvilla 
ja 5% elastaani, 
lukuga taskute 
ja pinguldatava 
vöökohaga, 
ühevärvilised, 
suurused: 
S–XXL 

Teksad 
kõrge puuvillasisaldusega, 
kulutatud efekti ja 
narmendavate säärtega, 
lukuga, suurused: 36–44 

4 €
T-särk 
100% viskoos, pikema 
seljaosa ja ümara alläärega, 
ühevärviline, suurused: S–XXXL 

5 €
T-särk 
V-kaeluse ja ümara 
alläärega, pealetrükiga, 
suurused: S–XXXL 

7 €

Puuvillane särk
pikema seljaosaga, pealetrükiga, 
suurused: S–XXL 

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



5 €
Mikrokiust pleed
mõõtmed: 130 x 170 cm10 € Taburet

puidust jalgadega, 
ø 30 cm, kõrgus: 26 cm

    

saadaval värvides: 

    
    

    
saadaval värvides: 

    
    

    
    

saadaval värvides: 

            

saadaval 
värvides: 

Pildiraam 
erinevad värvid, valikus: 
13 x 18 cm – 0,80 €, 
15 x 20 cm – 1 €, 
kahele 10 x 15 cm fotole – 1,30 €, 
A4 – 1,80 €, 
30 x 40 cm – 2,50 €

0 €
al

80

Karbid, 2 tk
papist, 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 € 
või 47 x 31 x 32 cm – 4 €

1 €
al

30

LED-tuledega 
valguspallid, 10 tk
mitmevärvilised või valged, 
ø 6 cm, keti pikkus: 165 cm

2 €50
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1 €
Kunstlill 
lillepotis, valikus 
erinevad taimed, 
ø 5,5 cm, kõrgus: 8 cm

1 €
 al Teeküünlad

valikus: valged, 30 tk – 1 € või 100 tk – 2,50 €
või lõhnastatud, valikus: vanilje, marjad, 
võluaed või pirn, 18 tk – 1,30 €, 
ühe küünla põlemisaeg umbes 4 tundi

1 € Õhuvärskendaja 
valikus erinevad lõhnad:
metsaõhk, Norra mets,
kesköine patšuli või
tume orhidee & patšuli, maht 30 ml

2 €
Lauamatid, 2 tk
erinevad värvid, 
ø 38 cm

Lõhnaküünal
klaasist ümbrises, 
valikus erinevad lõhnad: 
vanilje, greip & kiivi, 
must roos või värske pesu, 
mõõtmed: 8 x 8 x 8 cm – 1,80 €, 
vanilje saadaval ka suuruses 
10 x 10 x 10 cm – 4 € 
või 12 x 12 x 12 cm – 5 €

                    

saadaval värvides: 

    
    

    

saadaval värvides: 

1 
 al

€

80

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



2 €
Klaasid, 3 tk 
kõrged, maht 350 ml

4 €
 al

Praepann 
mittenakkuva pinnaga, valikus:  
ø 20 cm – 4 €, 
ø 24 cm – 5 €, 
ø 28 cm – 6 €, 
sobib kasutamiseks 
induktsioonpliidil

Purgid, 4 tk
maht 190 ml

1 €30
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4 €
Diivanipadi
mõõtmed: 40 x 40 cm

Lõhnaküünal  
klaasist ümbrises, 
valikus erinevad lõhnad: 
vanilje, marjad, võluaed või pirn, 
ø 9 cm, kõrgus: 8 cm

1 €50

Jõhvi -
 Ta

rtu
 - Valga

Riia

Turu
Turu

SUUR 
AVAMINE

PEPCO

25. VEEBRUARIL 2021, 
KELL 10.00 

KVARTALI KESKUSE 2. KORRUS, 
RIIA 2, TARTU

TARTUS

Avasta meie pakkumised, uued tooted ja rohkelt inspiratsiooni... 
avasta PEPCO maailm! Leiad selle kõik lehel

WWW.PEPCO.EE

PÜSI 
LAINEL!

KLIENDITEENINDUSE OSAKOND: 

KLIENT.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.

PEPCO.EEFACEBOOK.COM
/PEPCOEE


