
4 €
Beebiriiete kahesed pakid 
valikus:
bodid, 2 tk, poistele või tüdrukutele, 
100% orgaaniline puuvill, 
suurused: 62–92 cm
või
retuusid, 2 paari, beebitüdrukutele, 
95% orgaanilist puuvilla ja 5% elastaani, 
suurused: 74–98 cm

Certifi ed by 
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by
 CERES-0532

‘organic’

KUUM!

Pakkumised kehtivad 15.07.2021-4.08.2021 või kuni kaupa jätkub.

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

Beebiriiete 
kahesed pakid

ORGAANILINE 
PUUVILL



4 € 100% orgaanilisest 
puuvillast T-särgid, 
2 tk
poistele, komplektis 
pealetrükiga ja ühevärviline, 
suurused: 80–98 cm

5 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
sipupüksid, 
2 paari
tüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
56–80 cm

4 €
100% orgaanilisest 
puuvillast bodid, 2 tk 
tüdrukutele või poistele, komplektis pealetrükiga 
ja ühevärviline, suurused: 62–92 cm

5 €

100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
dressipüksid, 
2 paari
poistele, komplektis 
pealetrükiga ja 
ühevärvilised, 
suurused: 74–98 cm

4 €

100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
T-särgid, 2 tk  
tüdrukutele, komplektis 
pealetrükiga ja 
ühevärviline, 
suurused: 80–98 cm

4 € Retuusid, 2 paari, 
95% orgaanilist 
puuvilla ja 
5% elastaani
tüdrukutele, komplektis 
pealetrükiga ja ühevärvilised, 
suurused: 74–98 cm

5 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
dressipüksid, 
2 paari
poistele, komplektis 
pealetrükiga ja 
ühevärvilised, 
suurused: 74–98 cm 

Certifi ed by 
GCL-2GO3523

‘organic’

valikus ka:

    

valikus 
ka poistele:

    

valikus ka:

    

valikus ka:
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Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by 
GCL-2GO3523

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by
CCPB/Q048/TB  

‘organic’

Certifi ed by
USB TEX2765

‘organic’



6 € Kleit
95% puuvilla ja 5% elastaani, tüdrukutele, 
Minni pealetrükiga, suurused: 74–98 cm

5 € 100% puuvillased bodid, 2 tk
tüdrukutele, Minni pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, 
suurused: 62–92 cm

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

7 €

100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
dressipluus
tüdrukutele, lukuga, 
kapuutsil lips, 
Minni või kass 
Marie pealetrükiga, 
suurused: 
74–98 cm

4 €
Retuusid

95% orgaanilist puuvilla 
ja 5% elastaani, 

tüdrukutele, Minni või 
kass Marie pealetrükiga, 

suurused: 74–98 cm

9 € 100% puuvillased tudukombed, 2 tk 
tüdrukutele, Minni pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, suurused: 62–92 cm

7 €

100% puuvillane 
dressipluus*
poistele, lukuga, 
„Paw Patroli“ 
pealetrükiga, 
suurused: 74–98 cm

valikus ka:

valikus ka:

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 

Certifi ed by
EGL/214167

‘organic’

Certifi ed by
EGL/214167

‘organic’



12 €
Teksad
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 
taskute ja 
kulutatud efektiga, 
suurused: 36–44 

10 €
Teksaseelik
kõrge puuvillasisaldusega, elastaaniga, 
taskutega, suurused: S–XXL 

10 €
Teksad
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 
suurused: 36–44 

6 €

100% puuvillane 
T-särk
üles keeratud varrukate 
ja foto pealetrükiga, 
külgedel lõhikud, 
suurused: S–XXL 

5 €

T-särk
90% puuvilla, 
5% viskoosi 
ja 5% elastaani, 
alt seotav, 
pealetrükiga, 
suurused: S–XXXL 

5 €
100% puuvillane T-särk

pealetrüki ja ümara alläärega, 
suurused: S–XXXL 
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4 €
T-särk 
100% puuvillane 
või 95% puuvilla 
ja 5% viskoosi, 
pealetrükiga, 
suurused: M–XXL 

4 €

T-särk 
100% puuvillane 
või 95% puuvilla 
ja 5% viskoosi, 
pealetrükiga, 
suurused: M–XXL 

2 € T-särk
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
ühevärviline, 
suurused: S–XXXL 

4 €Retuusid
95% puuvilla ja 5% elastaani, 

kolmveerandpikkusega, 
ühevärvilised, suurused: S–XXL 

4 €
Retuusid
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
ühevärvilised, 
suurused: S–XXL 

valikus ka:

valikus ka:

valikus ka:

valikus ka:

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
FACEBOOK.COM

/PEPCOEE



dostępna 
również:

dostępna 
również:

    
    

valikus ka:

1 
 al

€

30

Pildiraam
valikus:
10 x 15 cm – 1,30 €,
13 x 18 cm – 1,50 €,
15 x 20 cm – 1,80 €,
A4 – 2,50 €,
30 x 40 cm – 4 €

Kunstlill
plastpotis, 

riputusnööridega, 
ø 13 cm, nöörid 70 cm

LED-tuledega 
valguspallid, 10 pirni 
valikus mitmevärvilised 
või valged, ø 6 cm, 
keti pikkus 165 cm, 
patareid ei kuulu komplekti

Lillepoti ümbris
keraamiline, reljeefse mustriga, 
ø 13,5 cm, kõrgus 13,2 cm

9 € Karp
punutud, hüatsindirohust, 
mõõtmed: 45 x 15 x 15 cm

7
 al

€

Latern 
puidust, klaaspaneelide 
ja sangaga, valikus: 
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 7 €, 
22 x 22 x 42 cm – 12 €

valikus ka: 

2 €50

2 €50

7 €
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4 € Lõhnadifuuser
pulkade ja aroomiõliga, 
lõhnaga Magic Garden, 
maht 70 ml

12 €

100% 
puuvillane 
voodikate*
narmastega, 
mõõtmed: 
160 x 200 cm

Padi
100% puuvillase 
ümbrisega, 
mõõtmed: 43 x 43 cm

3 € Lõhnastatud 
sojavahaküünal
klaasist ümbrises, 
kaanega, valikus
erinevad lõhnad, 
ø 8,8 cm, 
kõrgus 10,5 cm

2 € Küünal 
klaasist ümbrises, 
kaanega, roosa jasmiini 
ja mündi lõhnaga 
ning musta orhidee 
ja patšuli lõhnaga, 
ø 8,5 cm, kõrgus 5,2 cm

*Toode on saadaval 
vaid valitud kauplustes.

7 €

Kohvilaud
metallist, 
ø 40 cm, 

kõrgus 50 cm

17 €
valikus ka:

30Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



AINULT 
NÜÜD

2 
 al

€

50

6 €
Köögitarvikute komplekt
sangadega, komplektis: väike ja suur kauss, 
kurnsõel, sõel ja 4 erineva suurusega mõõdulusikat

4 €
Klaasid, 
3 tk
valikus: 
lehemustriga või 
ühevärvilised, 
iga klaasi 
maht 590 ml

4 € Lõikelaud
plastikust, sanga ja 
libisemiskindlate silikoonservadega, 
mõõtmed: 34 x 28 x 2 cm

Köögitarvikud
puidust käepidemete 

ja riputusaukudega, 
valikus: lusikas, 

spaatel, vispel, kulp, 
vahukulp või kartulitamp 2 €

Tops
metallist, kaane 
ja pealetrükiga, 
mõõtmed: 
12 x 12 x 16,8 cm

Ahjuvorm Termisil 
valikus:
1 l – 2,50 €, 
1,5 l – 4 €

4 €

Nugade 
komplekt, 4 tk 

teradel pealetrükk, 
terade pikkused: 

8 cm, 12 cm, 
18 cm, 20 cm

2 €50

valikus ka:

ei võta ruumi:

      

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


