
7 €
Teksad

poistele, 98% puuvilla 
ja 2% elastaani, taskute, 

pinguldatava vöökoha 
ja venivate mansettidega, 

suurused: 104–134 cm

2 €50

Retuusid
tüdrukutele, 
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
pealetrükiga, 
suurused: 
98–134 cm

6 €
100% puuvillane 

kapuutsiga 
teksasärk 

poistele, taskutega, 
kapuutsil kiri, 

suurused: 
104–134 cm

    

saadaval 
värvides: 

    

saadaval 
värvides: 

100% orgaanilisest 
puuvillast T-särk 
tüdrukutele, 
õlgadel rüüsid, 
pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

2 €50

SUUR 
AVAMINE!
VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

PAKKUMISED KEHTIVAD 5.05.2021 KUNI 11.05.2021. KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. 

KÜLASTA
MEIE UUT 
KAUPLUST!

PÄRNU KAUBAMAJAKAS, PAPINIIDU 8, PÄRNU

E-L: 10.00-20.00, P: 10.00-18.00



2 €50

2 €50

100% puuvillane T-särk 
tüdrukutele, mansettide ja pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

2 € 100% puuvillane 
T-särk
poistele, pealetrükiga, 
suurused: 98–134 cm

5 €
T-särk 

poistele, 
90% orgaanilist 

puuvilla ja 
10% viskoosi, 

pealetrükiga, 
suurused: 

134–164 cm

10 €
Teksad  
poistele, kõrge 
puuvillasisaldusega,
taskutega, 
suurused: 
134–164 cm 

10 €
100% puuvillased 
teksad
tüdrukutele, taskutega, 
suurused: 134–164 cm 

100% puuvillane 
T-särk
tüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
134–170 cm

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



5 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast bodid, 2 tk 
beebitüdrukutele, pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, 
suurused: 62–92 cm

4 €
100% 

puuvillane 
dressipluus

beebipoistele, 
Tomi ja Jerry 

pealetrükiga, 
suurused: 
74–98 cm

5 € Püksid 
beebitüdrukutele, 
kõrge puuvillasisaldusega, 
taskute ja tikandiga, 
suurused: 80–98 cm

5 €5 €
Teksad  

beebipoistele, kõrge 
puuvillasisaldusega, 

elastaaniga, 
taskutega, 

suurused: 
74–98 cm

4 €
100% puuvillased 
bodid, 3 tk 
beebipoistele, ühevärvilised, 
suurused: 62–92 cm

2 €
100% 
puuvillane 
T-särk
beebitüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 80–98 cm

    

saadaval 
värvides: 
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7 €

5 € Miniseelik 
žakaarkangast, 
kehasse töödeldud,
täpilise mustriga, 
suurused: S–XXL 

100% puuvillased 
dressipüksid
taskute ja pinguldatava 
vöökohaga, säärtel triibud, 
suurused: S–XXL 

12 €Püksid 
98% puuvilla 

ja 2% elastaani,
 taskutega, 

suurused: 
S–XXL 

4 € T-särk 
ümara kaeluse ja pikema 
seljaosaga, ühevärviline, 
suurused: S–XXXL 

2 €
Topp
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
õlapaeltega, 
ühevärviline, 
suurused: S–XXL 

2 € T-särk 
klassikaline, ümara kaelusega, 
ühevärviline, suurused: S–XXXL 

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



    

saadaval värvides: 

    
    

    
saadaval värvides: 

    
    

    
    

saadaval värvides: 

            

saadaval 
värvides: 

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

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

puidust jalgadega, 
ø 30 cm, kõrgus: 26 cm

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

2 €50

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
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saadaval värvides: 

    
    

    

saadaval värvides: 

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 €

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

2 € Veiniklaasid, 3 tk
maht 395 ml

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

OLEME
JUBA

AVATUD!

PÄRNU KAUBAMAJAKAS, 
PAPINIIDU 8, PÄRNU

PÄRNU

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


