
1 
al

€

80

100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
beebiriided
tüdrukutele või 
poistele, valikus: 
bodi, suurused: 
62–92 cm – 1,80 € 
või komplekt: 
T-särk ja lühikesed 
püksid, suurused: 
74–98 cm – 2,50 € 
või pükskostüüm, 
suurused: 
62–80 cm – 2,50 €

KUUM!

Pakkumine kehtib 3.06.2021-16.06.2021 või kuni kaupa jätkub.

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

ORGAANILINE 
PUUVILL

Pehmuse 
uus 

kvaliteet
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



Certified by CERES-0532

1 
al

€

80

2 €50

2 €50

2 €50

1 €80

100% orgaanilisest puuvillast 
beebiriiete komplekt 
või pükskostüüm
beebipoistele, pealetrükiga, valikus: 
komplekt – topp ja taskute ning 
pinguldatava vöökohaga lühikesed püksid, 
suurused: 74–98 cm või pükskostüüm, 
suurused: 62–80 cm

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

100% orgaanilisest puuvillast bodi
valikus: beebitüdrukutele või -poistele, pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

100% 
orgaanilisest 

puuvillast 
pükskostüüm

beebipoistele, 
pealetrükiga, 

suurused: 62–80 cm

100% orgaanilisest puuvillast 
beebiriiete komplekt
valikus: beebitüdrukutele või -poistele, 
komplektis: topp ja lühikesed püksid, 
pealetrükiga, suurused: 74–98 cm

100% orgaanilisest 
puuvillast bodi 

või pükskostüüm
beebitüdrukutele, 

pealetrükiga, valikus: bodi, 
suurused: 62–92 cm – 1,80 € 

või pükskostüüm, õlgadel satsid, 
suurused: 62–80 cm – 2,50 €

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 3.06.2021 kuni 16.06.2021



4 €

9 €
CEBA 
mähkimisalus
pealetrüki ja pehme sisuga, 
mõõtmed: 72 x 64 cm CEBA 

mähkimismatt
kokkuvolditav, pehme sisuga,

 trukiga kinnituse abil lihtne kaasas kanda, 
pealetrükiga, mõõtmed: 80 x 50 cm

17 €

CEBA 
imetamispadi

pealetrükiga, 
100% puuvillase kattega, 

praktiline ja mugav, 
toetab beebit söömise 

ja muude tegevuste ajal, 
universaalne suurus

3 €Lutt NUK
silikoonist, Puhhi ja sõpradega, 

beebidele vanuses 0–6 või 6–18 kuud, 
müügil läbipaistvas pakendis

AINULT 
NÜÜD

valikus 
ka: 

   

valikus 
ka: 

   

valikus 
ka: 

   

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



6 €

2 €50

5 €
100% puuvillane pükskostüüm

beebidele, suurused: 62–80 cm, valikus: tüdrukutele, 
õlgadel satsid, Minni ja Daisy aplikatsioonidega;
või poistele, kahevärviline, Miki Hiire pealetrükiga

5 € 100% puuvillane bodi
beebitüdrukutele, teksariidest, 
õlapaelte, pealetrüki ja veniva ülaosaga, 
suurused: 62–92 cm

steriliseerimis 
funktsiooniga

Active Cup 
NUK lutipudel 
silikoonlutiga, Puhhi ja sõpradega, 
kinnitusklambriga, vanusele 12 kuud+, 
maht 300 ml

15 €

Pudelisoojendaja, 
kaks-ühes steriliseerijaga

komplektis: soojendaja, 
180 ml kauss toidu soojendamiseks, 

hoidik steriliseerimise ja 
soojendamise jaoks, kaas, tangid

Ideaalne pudelite ja purkide 
soojendamiseks ning 

luttide steriliseerimiseks

100% 
orgaanilisest 
puuvillast kleit
beebitüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 74–98 cm

valikus 
ka: 

   

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 3.06.2021 kuni 16.06.2021

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



4 €

2 €50

2 €50

2 €
Topp 
tüdrukutele, 
99% puuvilla 
ja 1% viskoosi, 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

100% 
puuvillane 

kleit
tüdrukutele, 

kroogitud 
vöökohaga, 

seljal lehv, 
ruuduline, 
suurused: 

104–134 cm

100% 
puuvillased 
lühikesed püksid
tüdrukutele, vöökohal lips, üles keeratud säärtega, 
külgedel nööbid, täpilised, suurused: 104–134 cm

T-särk 
tüdrukutele, 95% puuvilla 
ja 5% elastaani, triibuline, 
viimistlemata äärega 
varrukate ja alläärega, 
suurused: 134–164 cm

4 €
100% puuvillased lühikesed püksid
tüdrukutele, pinguldatava vöökohaga, pealetrüki ja 
kontrastses toonis ääristusega, suurused: 134–164 cm

5 €

Kleit
tüdrukutele, 
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
õlapaelte ja 
pealetrükiga, 
suurused: 
134–164 cm

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
FACEBOOK.COM 

/PEPCOEE



2 €50

2 €50

2 €50

Trikoo 
tüdrukutele, pealetrükiga, 
suurused: 92–128 cm 4 €Ujumisriided

tüdrukutele, kaheosaline, 
seotav, triibuline, 

suurused: 134–164 cm

5 €
Trikoo* 
tüdrukutele, 
pealetrüki, 
satside ja 
3D-aplikatsiooniga, 
suurused: 
92–128 cm

Laste plätud
valikus: poistele, 
Käsilaste pealetrükiga, kannarihmaga, 
suurused: 22–32*; 
tüdrukutele, lillelise pealetrükiga, 
suurused: 32–37 või poistele, kirjaga, 
suurused: 33–39 

4 €
Ujumispüksid
poistele, valikus: 
dinosauruse pealetrükiga, 
suurused: 92–128 cm 
või tähtede pealetrükiga, 
suurused: 134–164 cm

Ujumispüksid
poistele, ühel säärel pealetrükk, valikus: suurused: 92–128 cm 

või pinguldatava vöökohaga, suurused: 134–164 cm

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

5 €Ujumisriided
tüdrukutele, kaheosaline, triibuline, 

sportliku lõikega, pealetrükiga, 
suurused: 134–164 cm

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 3.06.2021 kuni 16.06.2021

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



2 €50

2 €50

4 €

2 €50

Bikiinitopp   
seotav, 
pealetrükiga, 
suurused: S–XXL 

Bikiinipüksid 
küljelt seotavad, 
pealetrükiga, 
suurused: 
S–XXL 

4 €
 al

Bikiinitopp 
või -püksid
triibulised, valikus: 
püksid, suurused: 
S–XXL – 4 €, 
topp, polsterdusega, 
seotav, suurused: 
S–XL – 5 €  

4 €
 al Bikiinitopp 

või -püksid
valikus: pealetrükiga püksid, 
suurused: S–XXL – 4 €, 
polsterdusega topp, 
seotav, pealetrükiga, 
suurused: S–XL – 5 € 

Plätud
laiade 

tekstiilrihmadega, 
suurused: 36–41 

Plätud*
kuldse 
pealetrükiga, 
suurused: 36–41 

*T
oo
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KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



T-särk
kõrge puuvillasisaldusega, 
pealetrükiga, 
suurused: S–XXXL 

10 €
Kleit 

100% viskoos, boho-stiilis, 
avara lõike, pealetrüki 

ja õlapaeltega, suurused: 36–44 

Seelik 
veniva ja 
pinguldatava 
vöökohaga, 
külgedel lõhikud, 
avara lõikega, 
triibuline, 
suurused: S–XXL 

2 €
Topp 
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 
õlapaeltega, 
ühevärviline, 
suurused: S–XXL 

2 €50

Teksaseelik
kõrge puuvillasisaldusega, 
taskute ja vööga, suurused: S–XXL 

7 €

7 €

valikus 
ka: 

    
  

valikus 
ka: 

    
  

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 3.06.2021 kuni 16.06.2021

SHO20 157158 TESTEX



7 €
10 €

Lühikesed 
teksapüksid

98% puuvilla 
ja 2% elastaani, 

taskute ja vöökohale 
seotud dekoratiivse 

puuvillase salliga, 
suurused: 34–42 

5 €
100% puuvillane 
T-särk
V-kaeluse ja merineitsi 
pealetrükiga, 
suurused: S–XXL 

Lühikesed teksapüksid
kõrge puuvillasisaldusega, 
taskute ja diagonaalsete õmblustega, 
suurused: 34–42 

5 €
100% 
puuvillane 
T-särk
aplikatsiooni 
ja Frida Kahlo 
pealetrükiga, 
suurused: S–XXL 

4 €

100% puuvillane 
T-särk
pikema seljaosaga, 
ühevärviline, 
suurused: S–XXXL 

Pluus 
100% viskoos, 
satsilise ülaosa ja 
ovaalse alläärega, 
Frida Kahlo pealetrükiga, 
suurused: S–XXL 

7 €
30Osta muretult

Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



1 
al

€

30

2 €50
4 €

1 €
 al

Piknikunõud
plastikust, reljeefse 
geomeetrilise mustriga, 
valikus: 
klaas, 
maht 400 ml – 1 €, 
veiniklaas, 
maht 300 ml – 1 €, 
taldrik, 
ø 20 cm – 1 €, 
väike salatikauss, 
ø 15 cm – 1 €, 
suur salatikauss,
ø 25 cm – 2,50 €

Purgid
 ideaalsed toidu ja 

hoidiste hoiustamiseks 
ning suviste 

magustoitude 
serveerimiseks, 
reljeefse mustri 

ja värviliste mustriliste 
kaantega, valikus: 

maht 950 ml – 1,30 €, 
2 purgi komplekt, 

maht 2 x 700 ml – 2 € 
2 €

Purgid, 3 tk
ideaalsed toidu ja hoidiste 
hoiustamiseks ning suviste 
magustoitude serveerimiseks, 
reljeefse mustri ja värviliste 
mustriliste kaantega, maht 3 x 320 ml

Hapendamispurk
klaasist, rohelise, sinise või roosa 
klambritega kaanega, maht 2,8 l

Riiv 
kahepoolne, 
jämedama ja 
peenema riiviga, 
praktilise 
kogumisanumaga, 
lihtne puhastada

kaas saadaval värvides: 

        

valikus ka: 

    

valikus 
ka: 

    

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 3.06.2021 kuni 16.06.2021



4 €

2 €50

6 €
 alKorv

punutud, köissangadega, valikus: 
ø 26 cm, kõrgus 22 cm – 6 €, 
ø 30 cm, kõrgus: 25 cm – 7 €

5 €Pleed
mõõtmed: 

130 x 170 cm

Vakstu, 
mõõtmed: 140 x 180 cm

Padjaümbris
mõõtmed: 
40 x 40 cm

4 €
Lillevaas

keraamiline, reljeefse mustriga, 
ø 11,5 cm, kõrgus 20 cm

7 €
Padi

100% puuvillase 
ümbrisega, 

mõõtmed: 45 x 45 cm

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



1 
al

€

50

2 €50

2 €50

1 €50

100% puuvillane 
T-särk või 

lühikesed püksid
beebipoistele, 
pealetrükiga, 

valikus: T-särk, 
suurused: 

80–98 cm – 1,50 €, 
lühikesed püksid, 

suurused: 
74–98 cm – 2 € 2 €

T-särk 
poistele, 95% puuvilla 

ja 5% viskoosi, 
pealetrükiga, 

suurused: 98–134 cm

T-särk 
poistele, 
95% puuvilla ja 
5% viskoosi, 
pealetrükiga, 
suurused: 
134–170 cm 

4 €
100% 
puuvillased 
lühikesed püksid
poistele, 
ühel säärel pealetrükk, 
suurused: 134–164 cm

100% 
puuvillased 
lühikesed 
püksid
poistele, 
pinguldatava 
vöökohaga, 
ühel säärel pealetrükk, 
suurused: 104–134 cm

Nokamüts 
poistele, reguleeritav, 

jalgpalli pealetrükiga, 
ümbermõõt: 52–56 cm 2 €

100% 
puuvillane 
maika
poistele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
98–134 cm5 €

Bodid, 2 tk
beebipoistele, 
100% puuvillased 
või kõrge 
puuvillasisaldusega, 
pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm 

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


