
Karbid, 5 tk
toidu hoiustamiseks, 
läbipaistvad, kollaste 
või roheliste silikoonkaantega, 
klambritega suletavad, 
komplektis: 4 tk, maht 190 ml, 
mõõtmed: 10 x 8 x 4,5 cm 
ja 1 tk, maht 2 l, 
mõõtmed: 19,5 x 14,5 x 10 cm, 
nõudepesumasina- ja 
mikrolaineahju-kindlad

Karbid, 3 tk
toidu hoiustamiseks, 
läbipaistvad, kollaste või 
roheliste silikoonkaantega, 
klambritega suletavad, 
komplektis: 2 tk, maht 1 l, 
mõõtmed: 20 x 15 x 5,5 cm 
ja 1 tk, maht 3,6 l, 
mõõtmed: 26,5 x 18,5 x 11 cm, 
nõudepesumasina- ja 
mikrolaineahju-kindlad

4€

4€

Uus toidukarpide 
         kollektsioon

Värskus kauemaks!

või kuni kaupa jätkub

Pakkumised 
kehtivad 

4.02–24.02 
2021

kollektsioon 



Laualamp
tekstiilist lambivarjuga, 

hüatsindist punutud jalg, 
vari: ø  30 cm, 

kõrgus 20,5 cm, 
jalg: ø 16,5 cm, 

kõrgus 28 cm

Korvidega 
riiul
puidust, värvitud, 
riidest voodriga 
punutud korvid, 
mõõtmed: 
30 x 27,5 x 67,5 cm

Pesukorv 
bambusest, 

sangade ja voodriga, 
mõõtmed: 40 x 30 x 60 cm

Korv 
punutud hüatsindist, valikus: 
19,5 x 14,5 x 12 cm – 2,50 €, 
sangadega: 33 x 22,5 x 17 cm – 6 €, 
38 x 27 x 20 cm – 9 € 

Salvrätikute 
karp

bambusest, 
mõõtmed: 

25 x 15 x 9,3 cm

Lauamatt
punutud, 
valikus kaks disaini, 
ø 38 cm

Lillepoti 
ümbris
hüatsindist punutisega, 
ø 23 cm, kõrgus: 19 cm

100% PUUVILLANE 
VOODIKATE 
mõõtmed: 180 x 200 cm

 Looduslikest
  materjalidest   
  valmistatud  
      tooted! 4€

12€

5€

20€

2 50

€

Al

7€

15€

20€
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PADJAÜMBRIS
mõõtmed: 40 x 40 cm

Linik
pitsääristusega, 

mõõtmed: 35 x 180 cm

       

KARDIN
metallist riputusaasadega, 
hämardav, 
mõõtmed: 135 x 260 cm

    

Lillepoti 
ümbris

keraamiline, reljeefse keraamiline, reljeefse 
sõnajalalehe mustriga, sõnajalalehe mustriga, 
ø 15 cm, kõrgus: 15 cmø 15 cm, kõrgus: 15 cm

Latern 
väiksele küünlale, väiksele küünlale, 

sangaga, sangaga, 
südamemotiiviga, südamemotiiviga, 

mõõtmed: mõõtmed: 
14 x 14 x 31 cm14 x 14 x 31 cm

LED-TULEDEGA VALGUSPALLID
voolutoitega, keti pikkus: 345 cm, 
kaabli pikkus: 300 cm

Tumba 
veluurist katte 
ja dekoratiivsete
õmblustega, 
ø 40 cm, 
kõrgus: 40 cm

Karp
sametise kattega, 

luku ja sangaga, 
mõõtmed: 

30 x 20 x 18 cm

4€

4€

4€

5€

7€

7€

10€

17€

pepco.ee

VAATA UUSI KOLLEKTSIOONE PEPCO.EE



Pildiraam
kirjaga, püstiseisev

Küünlad, 3 tk
klaasis, südamekujulised

Kodulõhnastajate komplekt
difuuseriga, lõhnapulgad, 2 küünalt ja 

sweet pear & apple lõhnaga aroomiõli, maht 30 ml

Multiraam  
kolmele fotole, 
kirjaga, püstiseisev

Multiraam 
kahele 10 x 15 cm fotole

Kaisukaru
südame ja kirjaga, kõrgus: 25 cm

    

Plüüsist süda
tikitud kirjaga, 
mõõtmed: 30 x 25 cm

VALENTINIPÄEVA
KINGITUSED

3€

2 50

€

2 50

€

2 50

€

4    €

4€

4€

30
OSTA MURETULT

TOOTED VÕIB 30 PÄEVA JOOKSUL TAGASTADA*



Diivanipadi
valikus: südamekujuline, 

kunstkarusnahast, 
mõõtmed: 31 x 60 cm 

või huultekujuline, 
mõõtmed: 40 x 45 cm

Padjaümbris      
mõõtmed: 40 x 40 cm

Pleed
mikrokiust, 
südamemotiiviga, 
mõõtmed: 130 x 170 cm

    

Klaasid, 3 tk
südame pealetrükiga, südame pealetrükiga, 
maht 3 x 590 mlmaht 3 x 590 mlKruus

Miki-Hiire või Miki-Hiire 
ja Minni pealetrükiga, 

maht 400 ml

Termokruus
Miki-Hiire või Miki-Hiire 
ja Minni pealetrükiga, 
maht 450 ml

    

Fondüükomplekt
keraamiline, 
dekoratiivses 
pakendis

2 50

€ 4€

2 50

€

5€

5€

7€

7€

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
facebook.com 

/PEPCOee



rinnahoidja
bralette, pitsist,
suurused: 75A–85D 

rinnahoidja 
balkonett-lõikega, sügava 

dekolteega kandmiseks, 
reguleeritavate 

õlapaelatega, 
suurused: 75A-85D

Stringid
pitsist, 
suurused: 
S–XL 

Püksikud*

pitsist, 
suurused: S–XXL 

Kaelakee 
topeltkett, ripatsitega, 
reguleeritava 
pikkusega: 46–51 cm 

või käekett
ripatsitega, reguleeritava 
pikkusega: 21–26 cm

    

Bodi
pitsist, 

polsterdatud korvidega, 
suurused: S–XL

    

KINGITUSED
KALLIMALE

2€

10€

2€

2    €

5€

5€

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.
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* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

PÜKSIKUD
valikus: brasiilia lõike 
ja pitsdetailidega või 

pealetrüki ja pitsdetailidega, 
suurused: S – XXL – 2 € 

või pitsdetailidega stringid, 
suurused: S–XL – 2,50 €

Hommikumantel
satiinist, 

kimonolõikega, 
suurused: S/M, L/XL

    

Pidžaama 
satiinist, 
pitskaunistustega, 
suurused: S–XL 

    

Öösärk 
satiinist, õlapaeltega, 
pitsist äärega, 
suurused: S–XXL

    

Unemask 
mõõtmed: 20 x 10 cm

Sokid, 
3 paari*
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
venivad, 
Tomi ja Jerry
 pealetrükiga, 
suurused: 
35–42 

100% puuvillane 
öösärk

Tomi ja Jerry 
pealetrükiga, 

suurused: S–XXL 

2 50

€

2€

Al

7€

7€

10€

6€

2€

pepco.ee
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sviiter
ümara allääre ja 

ovaalse kaelusega, 
valgete triipudega, 
seljal dekoratiivsed 

nööbid, 
suurused: S–XXL

    

    

100% puuvillane T-särk
naistele, pealetrükiga, 

suurused: S–XXXL 

100% 
puuvillane 

särk
kergest teksariidest, 
allääres laiad rüüsid, 

nööpide ja taskutega, 
suurused: 36–46 

jeggings’id
kõrge puuvillasisaldusega, 
venivad, mugava 
laia vöökohaga, 
suurused: 36–44 

100% puuvillane 
T-särk
meestele, 
pealetrükiga, 
suurused: M–XXL 

Pluus
avara lõike, 
ümara allääre 
ja lillelise 
pealetrükiga, 
suurused: 
S–XXXL 

nii naistele 
kui meestele

Uued tooted

2 50

€

4€

7€

10€

10€

6€
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sviiter
õlgadel kaunis 

pitsaplikatsioon, 
suurused: 

S–XXL 

särk
kultussarja „Sõbrad“ teemalise pealetrükiga,
100% viskoos, taskute ja nööpidega,
pikema seljaosaga, suurused: 36–46 

kleit
klassikaline, 
sirge lõikega, 
ovaalse kaeluse 
ja taskutega, 
tagant nööbiga 
kinnitatav, 
suurused: 36–44 

pintsak
ovaalse 

kaelusega, 
suurused: S–L 

pliiatsseelik
kunstnahast, 
kehasse 
töödeldud, 
taga lõhik, 
suurused: 
S–XXL 

kleit
žakaarkangast, 
igapäevaseks kandmiskes, 
avara lõikega, V-kaelusega, 
allääres rüüsid, 
täpilise mustriga, 
suurused: 36–44 

TEKSAD
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
narmendavate 
säärtega, 
kulutatud, 
suurused: 36–44 

10€

10€

12€

6€

10€

10€

7€

pepco.ee
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retuusid
tüdrukutele, 95% puuvilla 
ja 5% elastaani, pealetrükiga, 
suurused: 98–134 cm

    

Kapuutsiga 
jope

tüdrukutele, luku, 
taskute ja 

pealetrükiga, 
suurused: 

104–134 cm

100% PUUVILLASED 
DRESSIPÜKSID, 

2 PAARI  
poistele, pinguldatava 

vöökohaga, komplektis üks 
pealetrükiga paar 

ja üks ühevärviline paar, 
suurused: 104–134 cm

100% puuvillane 
teksajakk 

poistele, dressipluusi 
varrukatega, nööpidega, 

suurused: 104–134 cm

Retuusid, 2 paari
tüdrukutele, 95% puuvilla ja 5% elastaani, 
pealetrükk põlvedel või kogupikkuses, 
suurused: 104–134 cm

100% puuvillased T-särgid, 2 tk
poistele, dinosauruste pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

Topeltrõõm!

10€

2 50

€

4€

7€

7€ 4€
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100% 
puuvillased 

bodid, 2 tk
beebitüdrukutele 

või -poistele, 
pealetrükiga, 

komplektis 
erinevad disainid, 

suurused: 62–92 cm

    

100% puuvillased tudukombed, 2 tk
beebitüdrukutele või -poistele, pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, suurused: 62–92 cm

    

100% puuvillased 
retuusid  
beebitüdrukutele, 
põlvedel aplikatsioonid, 
või beebipoistele, 
tagaosal aplikatsioon, 
suurused: 56–86 cm

CANPOL BABIES’i 
lekkekindel kruus 
beebidele, pealetrükiga, 
maht 250 ml

    

LOVI LUTID, 
2 TK
beebidele, 
pealetrükiga, 0–3, 3–6 
või 6–18 kuud 

100% PUUVILLASTE BEEBIRIIETE KOMPLEKT
beebitüdrukutele, komplektis pealetrükiga bodi 
ja teksariidest traksikleit, suurused: 62–92 cm

100% PUUVILLANE 
Tudukombe

avatud jalaotstega, 
lukuga, poistele, 

kolmevärviline, 
või tüdrukutele, 

pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

    

7€

7€

5€

2 50

€

5€

4€

6€

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
facebook.com 

/PEPCOee



Praktilised 
köögitar vikud!

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

Hommikusööginõud 
portselanist, 

kuldse ääristuse 
ja täpilise mustriga,

 valikus: kruus, 
maht 450 ml – 2,50 €, 
taldrik, ø 18 cm – 3 € 

või salatikauss, 
maht 620 ml – 3 €

Aquaphor filtrikann
loenduriga, mis näitab, 

millal on aeg filtrit vahetada, 
libiseva kaane abil on 

vee valamine lihtne ja mugav, 
valikus erinevad värvid, maht 2,8 l

LIHTNE 
VALADA!

Lõikelaud
bambusest, suur, kahepoolne,bambusest, suur, kahepoolne,
mõõtmed: 44,8 x 34 x 4,7 cmmõõtmed: 44,8 x 34 x 4,7 cm

Riiv* 
metallist

PABERRÄTIKUTE 
HOIDJA 
metallist, 

bambusest põhjaga

Purk 
puidust kaanega, puidust kaanega, 
maht 1,2 lmaht 1,2 l

Köögitarvikud 
puidust käepidemetega, 

valikus: lusikas, vahukulp, 
kulp, mittenakkuva 

kattega silikoonist spaatel 
või metallist kartulitamp

Aquaphor 
veefilter
filtrikannu jaoks

6€

2 50

€

4€

4€

4€

6€

2 50

€

2 50

€

Al

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

AINULT
KOHE


