
2 €
 al

T-särgid
kogu 
perele

ORGAANILINE 
PUUVILL

KUUM!

Pakkumine kehtib 25.02-3.03.2021 või kuni kaupa jätkub.

T U N N E TA K VA L I T E E T I , 
N AU D I  H I N DU

Pehmuse uus 
kvaliteet



ORGAANILINE 
PUUVILL

7  €

100% orgaanilisest puuvillast
beebiriiete komplekt

tüdrukutele, komplektis: 
bodi, retuusid ja peapael, 

pealetrükiga, suurused: 62-92 cm

GOTS sertifi kaat tähendab, et iga 
rõivaste tootmise etapp – alates 
toorainest kuni valmistooteni – 
viiakse läbi vastavalt kontrollitud 
sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele 
kriteeriumidele.

GOTS sümbol viitab kõrgeima 
kvaliteediga, nahasõbralikele ja 
keskkonnasõbralikult toodetud 
riietele. 

Vali enda ja oma pere jaoks tõeline mugavus!
Orgaanilisest puuvillast valmistatud kollektsioon 
on erakordselt pehme. 
Tõeliselt nahasõbralik materjal – isegi allergikute 
ja tundliku nahaga inimeste jaoks. 

Orgaaniline puuvill korjatakse 
käsitsi, keskkonnasäästlikult  
ja keskkonnas, kus hoolitakse 
töötajate heaolust.
Istandustes 
kasutatakse looduslikke 
taimekaitsevahendeid. 
Seeõttu ongi puuvillane 
kangas nii ohutu.

100% puuvillased või kõrge 
puuvillasisaldusega riided 
on uskumatult pehmed, 
mugavad ja hästiistuvad. 

Orgaanilisest puuvillast riided 
on kerged ja õhulised – need 
võimaldavad nahal hingata ja 
kaitsevad seda ärrituste eest.
Lisaks püsivad need kaua 
kvaliteetsed.

7  €

100% orgaanilisest puuvillast 
beebiriiete komplekt
poistele, komplektis: bodi, 
retuusid ja sall, pealetrükiga, 
suurused: 62-92 cm

Certifi ed by CERES
0532

‘organic’

Certifi ed by CERES
0532

‘organic’

pakkumised kehtivad 25.02.2021 kuni 3.03.2021TUNNETA KVALITEETI, NAUDI HINDU



AINULT
NÜÜD
AINULT
NÜÜD

5€

 al

Only Bio lastekosmeetika
võib kasutada alates esimesest elupäevast, vegan, 
99% koostisosadest on looduslikku päritolu, 
ECO CERT sertifi kaadiga, valikus: 
õrn keha- ja kätepesu vaht, maht 300 ml – 5 €, 
õrn šampoon ja kehapesugeel, maht 300 ml – 5 €, 
õrn ihupiim, maht 300 ml – 6 €

7  €

100% orgaanilisest 
puuvillast 

dressipluus
beebidele, 

kõrvade ja lukuga, 
“Lõvikuninga” motiividega, 

suurused: 74-98 cm, 
valikus: tüdrukutele 

või poistele

5 €
100% orgaanilisest 

puuvillast 
dressipüksid

beebidele, pinguldatava 
vöökoha ja “Lõvikuninga” 

motiividega,
suurused: 74-98 cm

valikus ka:

Retuusid
beebitüdrukutele, 95% orgaanilist 
puuvilla ja 5% elastaani, 
“Lõvikuninga” motiividega, 
suurused: 74-98 cm 

4 €

valikus 
ka:

2  €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
T-särk 
valikus: 
beebitüdrukutele 
või -poistele, 
pealetrükiga, 
suurused: 80-98 cm 

Certifi ed by ICEA 
GO0650

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

Certifi ed by ETKO 
4526

‘organic’

Certifi ed by CERES
0532

‘organic’

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



9 €

100% orgaanilisest 
puuvillast 
dressipluus
poistele, lukuga, 
Miki Hiire pealetrükiga, 
suurused: 
104-134 cm

6 €
100% 

orgaanilisest 
puuvillast 

dressipüksid
poistele, taskute 
ja pinguldatava 

vöökohaga, 
Miki Hiire pealetrükiga, 

suurused: 104-134 cm

2 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
T-särk
tüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
104-134 cm

7  €

100% orgaanilisest puuvillast 
bomber-dressipluus

tüdrukutele, taskute, 
luku ja pealetrükiga, 

suurused: 104-134 cm

5 €

100% orgaanilisest 
puuvillast dressipüksid

poistele, kõhutasku ja pinguldatava 
vöökohaga, säärel pealetrükk, 

suurused: 98-134 cm

Certifi ed by USB 
TEX3464

‘organic’
valikus 

ka:

TUNNETA KVALITEETI, NAUDI HINDU pakkumised kehtivad 25.02.2021 kuni 3.03.2021



2 €

4 €

7  €

100% orgaanilisest 
puuvillast dressipluus 
tüdrukutele, pealetrükiga, 
suurused: 134-164 cm

4 €
100% 

orgaanilisest 
puuvillast 

T-särk
poistele, 

Miki Hiire pealetrükiga, 
suurused: 104-134 cm

100% 
orgaanilisest 

puuvillast 
T-särk

tüdrukutele, Minni, 
Donaldi ja nende 

sõprade pealetrükiga, 
suurused: 104-134 cm

4 €
Retuusid
95% orgaanilist puuvilla 
ja 5% elastaani, 
Minni pealetrükiga, 
suurused: 104-134 cm

100% 
orgaanilisest 

puuvillast 
T-särk 

poistele, pealetrükiga, 
suurused: 104-134 cm

Certifi ed by USB 
TEX3464

‘organic’

valikus 
ka:

Püsi kursis: uue reklaamlehe, palju inspiratsiooni 
ja kaupluste nimekirja leiad lehelt pepco.ee



4 €

valikus 
ka: 100% orgaanilisest 

puuvillast T-särk
tüdrukutele, pealetrüki ja 

seotava vöökohaga, 
suurused: 134-164 cm

7  €

Dressipüksid
tüdrukutele, 

95% orgaanilist puuvilla 
ja 5% elastaani, säärtel 
kontrastses toonis riba, 

pinguldatava vöökohaga, 
suurused: 134-164 cm

2 €50

100% 
orgaanilisest 
puuvillast T-särk
tüdrukutele, pealetrükiga, 
suurused: 134-164 cm

2 €50

100% 
orgaanilisest 

puuvillast T-särk 
poistele, pealetrükiga, 
suurused: 134-164 cm

5 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast T-särk
poistele, 
Batmani pealetrükiga, 
suurused: 134-164 cm

7  €

100% orgaanilisest 
puuvillast 
dressipüksid
poistele, taskute ja 
pinguldatava vöökohaga, 
ühel säärel pealetrükk, 
suurused: 134-170 cm 

Certifi ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

Certifi ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

valikus ka:

valikus ka:

TUNNETA KVALITEETI, NAUDI HINDU pakkumised kehtivad 25.02.2021 kuni 3.03.2021



2 €50

2 €50

Alussärk
tüdrukutele, 95% orgaanilist puuvilla ja 

5% elastaani, ühevärviline, suurused: 92-128 cm
või 100% puuvillased aluspüksid, 3 paari

tüdrukutele, ühevärvilised ja pealetrükiga, 
suurused: 92-128 cm

1 €80

Sokid, 3 paari
naistele, 76% orgaanilist puuvilla, 
22% polüamiidi ja 2% elastaani, 
komplektis erinevad värvid, 
suurused: 35-42 

3 €
2 paari aluspükse või 
2 paari boksereid
naistele, 95% orgaanilist puuvilla ja 5% elastaani, 
lipsuga ühevärvilised bokserid 
või pitsdetailiga aluspüksid, 
suurused: S-XXL 

Topid, 2 tk
tüdrukutele, 95% orgaanilist puuvilla 
ja 5% elastaani, ühevärvilised, 
suurused: 134-164 cm

või 100% orgaanilisest 
puuvillast aluspüksid, 3 paari
tüdrukutele, ühevärvilised ja pealetrükiga, 
suurused: 134-164 cm

1 €80

Sokid, 3 paari 
komplektis erinevad 

disainid, suurused: 
23-38, valikus: tüdrukutele, 

77% orgaanilist puuvilla, 
22% polüamiidi ja 

1% elastaani; või poistele, 
76% orgaanilist puuvilla, 

22% polüamiidi ja 2% elastaani

2 €50

100% orgaanilisest 
puuvillast aluspüksid, 3 paari
poistele, pealetrükiga, komplektis 
erinevad disainid, suurused: 92-128 cm
poistele, pealetrükiga, komplektis 

naistele, 76% orgaanilist puuvilla, 
22% polüamiidi ja 2% elastaani, 
komplektis erinevad värvid, 

erinevad disainid, suurused: 92-128 cm

‘made with 76%
organic materials’

Certifi ed by CU 
1000980

‘made with 77%
organic materials’

Certifi ed by CU 
1057669

‘made with 76%
organic materials’

Certifi ed by CU 
1057669

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
FACEBOOK.COM

/PEPCOEE



5 €

100% orgaanilisest 
puuvillast pidžaama
valikus: tüdrukutele või poistele, 
komplektis pealetrükiga T-särk ja 
ühevärvilised lühikesed püksid, 
suurused: 92-128 cm

7  €

100% orgaanilisest 
puuvillast 
pidžaama

naistele, pealetrükiga, 
suurused: S-XL 

6 €
100% orgaanilisest 
puuvillast pidžaama
valikus: tüdrukutele või poistele, 
komplektis pealetrükiga T-särk 
ja ühevärvilised lühikesed püksid, 
suurused: 134-164 cm

7  €

100% orgaanilisest 
puuvillast 
pidžaama
meestele, komplektis 
pealetrükiga T-särk ja 
ühevärvilised lühikesed püksid, 
suurused: M-XXL 

6 €
100% orgaanilisest 
puuvillast öösärk
pealetrükiga, 
suurused: S-XXL 

Certifi ed by CERES
0738

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certifi ed by CERES 
0738

‘organic’

Certifi ed by CERES
0738

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

pakkumised kehtivad 25.02.2021 kuni 3.03.2021TUNNETA KVALITEETI, NAUDI HINDU

KUUM!
100% orgaanilisest 
puuvillast pidžaamad 
kogu perele!



4 €50

7  €

100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
dressipluus
naistele, ümara 
alläärega, 
ühevärviline, 
suurused: S-XXL 

4 €
T-särk
naistele, 95% orgaanilist 
puuvilla ja 5% elastaani, 
pealetrüki ja 
seotava alläärega, 
suurused: S-XXXL 

6 €
100% orgaanilisest 
puuvillast T-särk 
naistele, ümara kaeluse, 
aplikatsiooni ja kuldse tikandiga, 
suurused: S-XXL 

valikus ka:

T-särk
naistele, klassikalise lõikega, valikus: 

95% puuvilla ja 5% elastaani, 
ümara kaelusega – 3 € 

või 95% orgaanilist puuvilla ja 5% 
elastaani, V-kaelusega – 4 €, 

suurused: S-XXXL 

3€

al

Retuusid  
95% orgaanilist 
puuvilla ja 5% elastaani, 
laia, mugava ja veniva 
vöökohaga, ühevärvilised, 
suurused: S-XXL 

    

valikus ka:

3 €
Topp 

naistele, 95% orgaanilist 
puuvilla ja 5% elastaani, 

klassikalise lõikega, 
ühevärviline, suurused: S-XXL 

5 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast T-särk 
naistele, ümara kaeluse 
ja Miki Hiire tikandiga, 
suurused: S-XXL 

Certifi ed by LETIS 
2579

‘organic’

KUUM!

valikus ka:
valikus ka:

Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



12 €
Teksad

kõrge 
puuvillasisaldusega, 

elastaaniga, 
taskutega, 

säärtel kehakuju 
modelleerivad 

õmblused, 
suurused: 36-44 

10 €
Teksaseelik

kõrge puuvillasisaldusega, 
taskute, seotava vöö 

ja dekoratiivse lukuga, 
suurused: S-XXL 

12 €
100% 

puuvillane 
teksakleit

taskutega, 
paeltega, mille 

abil varrukaid 
üles keerata, 

ümara alläärega, 
suurused: 36-44 

4 €
100% orgaanilisest 

puuvillast T-särk
meestele, pealetrükiga, 

suurused: M-XXL 

5 €
100% 

orgaanilisest 
puuvillast 

T-särk 
naistele, V-kaelusega, 

õlal hõbedane pealetrükk, 
suurused: S-XXL 

6 €
Kardigan
pehme kudum, 
pikk, taskutega, 
suurused: S-L 

5 €
100% 

orgaanilisest 
puuvillast T-särk

meestele, pealetrükiga, 
suurused: M-XXL 

Certifi ed by LETIS 
2579

‘organic’

Certifi ed by CERES
0638

‘organic’

Certifi ed by CERES
0638

‘organic’

valikus ka:

valikus ka:

valikus ka:

TUNNETA KVALITEETI, NAUDI HINDU pakkumised kehtivad 25.02.2021 kuni 3.03.2021



4 €
Pleed 

fl iisist, kauni ääristusega, 
mõõtmed: 130 x 170 cm

Latern
metallist, klaaspaneelide 
ja sangaga, valikus: 
12 x 12 x 27 cm – 5 € 
või 17 x 17 x 40 cm – 12 €

5
 al

€

6 €
Lõhnastaja

pulkadega, valikus: 
valge liilia 

või nurmenukk 
ja kameelia, 
maht 150 ml, 

mõõtmed: 
12,2 x 5 x 25 cm

4 €
Vaasiga 
pildiraam
metallist, 
10 x 15 cm fotole, 
keraamiline vaas

Kimp kunsttulpe
kimbus 6 lille, 
kõrgus: 27 cm2 €50

Lillevaas
klaasist, ø 15 cm, 

kõrgus: 17 cm

2 €50

    

valikus ka:

    

valikus ka:

30Osta muretult
tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

KUUM!
Kevadised 

aksessuaarid 
igasse tuppa!



AINULT
NÜÜD

10 €
100% puuvillane 
voodipesukomplekt
pealetrükiga, mõõtmed: 
tekikott 140 x 200 cm, 
padjapüür 70 x 80 cm

AINULT

2 €
al

50

7  €

Pleed
mõõtmed: 150 x 200 cm

4 €
Linik
mõõtmed: 35 x 180 cm

Korv 
sangadega, pealetrükiga, valikus erinevad 
disainid ja suurused: 
30 x 19 x 17 cm – 2,50 €, 
33 x 23 x 20 cm – 4 € 
või 40 x 28 x 22 cm – 5 €

valikus ka:

Padjakate 
ühel küljel pealetrükk, 

teine külg ühevärviline, 
mõõtmed: 40 x 40 cm

2 €50

    
valikus ka:

1 €30Lauamatt 
mõõtmed: 30 x 45 cmvalikus ka:

valikus ka:

KLIENDITEENINDUSE OSAKOND:

KLIENT.EE@PEPCO.EU

JÄLGI UUDISEID OSTA MUREVABALT

FACEBOOK.COM
/PEPCOEE

PEPCO.EE 30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE

* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD

WWW.PEPCO.EE

30
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.

VÄHEMA
EEST ROHKEM
…IGA PÄEV


