SUUR
AVAMINE!

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

4

€

100%
puuvillane
T-särk

tüdrukutele, veniva
allääre ja
Miki Hiire
pealetrükiga,
suurused:
134–170 cm

7

€

100% puuvillane
teksaseelik
tüdrukutele,
esiosal nööbid,
taskutega,
suurused: 134–170 cm

Püksid

kõrge puuvillasisaldusega, elastaaniga,
poistele, taskute, pinguldatava vöökoha ja
venivate mansettidega, suurused: 134–170 cm

KÜLASTA
MEIE UUT

KAUPLUST!

10

€

EHITAJATE TEE 107, TALLINN
E-L: 10.00-20.00, P: 10.00-18.00
PAKKUMISED KEHTIVAD 26.08.2021 KUNI 01.09.2021. KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES.
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7

2

50

€

€

Bomber-jakk

100%
puuvillane
T-särk

tüdrukutele, luku,
voodri ja pealetrükiga,
suurused: 104–134 cm

poistele, triibuline,
pealetrükiga,
suurused:
98–134 cm

10

€

100% puuvillane
teksajakk
tüdrukutele, taskute ja
südamete pealetrükiga,
suurused: 104–134 cm

1

50

2

€

50

Pikkade
varrukatega
T-särk

€

100%
puuvillane
T-särk

kõrge
puuvillasisaldusega,
poistele,
pealetrükiga,
suurused: 104–134 cm

tüdrukutele, ülaosas
satsid, venivate
otstega varrukad,
pealetrükiga,
suurused: 104–134 cm

valikus
ka:

5

€

Jeggings’id

kõrge puuvillasisaldusega,
elastaaniga, tüdrukutele,
veniva vöökohaga,
suurused: 104–134 cm

7
€

Teksad

kõrge
puuvillasisaldusega,
elastaaniga, poistele,
taskute, kulutatud
efekti, kirja ja üles
keeratud säärtega,
suurused: 104–134 cm

PAKKUMISED KEHTIVAD 26.08.2021 KUNI 01.09.2021

4

€

Bodi

95% puuvilla ja
5% elastaani,
beebitüdrukutele,
pikkade varrukate
ja kass Marie
pealetrükiga,
suurused: 62–92 cm

4

€

Bodi

95% puuvilla ja
5% elastaani,
beebitüdrukutele,
pikkade varrukate
ja kass Marie pealetrükiga,
suurused: 62–92 cm

100% puuvillane
pidžaama
tüdrukutele, komplektis:
pealetrükiga pikkade
varrukatega T-särk
ja ühevärvilised püksid,
suurused: 92–128 cm

4

Teksad

kõrge
puuvillasisaldusega,
elastaaniga,
beebitüdrukutele,
taskute ja kulutatud
efektiga, suurused:
80–98 cm

5

€

€

4

€

Pidžaama

poistele, komplektis:
pikkade varrukatega T-särk,
99% puuvilla ja 1% viskoosi,
pealetrükiga ja 100% puuvillased
püksid, ühevärvilised,
suurused: 92–128 cm
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3

€

T-särk

95% puuvilla ja 5% elastaani,
ühevärviline, suurused: S–XXXL

5

€

100% puuvillane
T-särk

dekoratiivse kaelusega,
alt seotav, suurused: S–XXXL

2

50
€

Topp

95% puuvilla ja
5% elastaani,
klassikaline,
ühevärviline,
suurused: S–XXL

7
€

Kardigan

pehme, kašmiiritaoline kudum,
varrukatel nööbid,
suurused: S–L

4

€

Retuusid

95% puuvilla ja
5% elastaani,
ühevärvilised,
suurused: S–XXL
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0
al

Seinakell

80

ø 20 cm

2

€

€

Pildiraam

erinevad värvid, valikus:
13 x 18 cm – 0,80 €,
15 x 20 cm – 1 €,
10 x 15 cm, 2 tk – 1,30 €,
A4 – 1,80 €,
30 x 40 cm – 2,50 €

valikus ka:

9
€

Kohvilaud

puidust jalgadega,
ø 35 cm,
kõrgus 35 cm

valikus ka:

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

5

€

Mikrokiust
pleed

mõõtmed: 130 x 170 cm

2

50
€

valikus
ka:

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

valikus
ka:

1

€

Kunstlill

dekoratiivses potis,
valikus erinevad taimed,
ø 5,5 cm, kõrgus 8 cm

Õhuvärskendaja

1
al

Teeküünlad
€

1
al

valikus: valged, 30 tk – 1 € või 100 tk – 2,50 €;
või lõhnastatud, valikus: punased marjad,
vanilli-võluaed või õun-kaneel, 18 tk – 1,30 €,
ühe küünla põlemisaeg u. 4 tundi

80 Lõhnaküünal
€

klaasis, valikus:
valge lõhn, litši mokteil,
Starbucks’i tume šokolaadimoka
või meriroos ja vetikad,
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,
valge lõhna mõõtmed:
10 x 10 x 10 cm – 4 €,
12 x 12 x 12 cm – 5 €

küünal 8 x 8 x 8 cm,
teised valikus olevad lõhnad:

pulkade ja aroomiõliga, valikus erinevad
lõhnad: ambra ja tonka või
must orhidee ja patšuli, maht 30 ml

1

€
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Purgid, 4 tk

Söögiriistade komplekt, 24 tk

iga purgi
maht 190 ml

plastikust käepidemetega, komplektis:
6 supilusikat, 6 kahvlit, 6 nuga ja 6 teelusikat

1

30

7
€

€

saadaval
värvides:

2 5
al

€

Lateklaasid, 2 tk

klaasist, läbipaistvad,
maht 2 x 270 ml,
nõudepesumasinas
pestavad

2

€

Lauamatid,
2 tk
erinevad värvid,
ø 38 cm

valikus ka:

€

Peter Cook’i
praepann

Marble seeria, mittenakkuva
katte ja ergonoomilise pehme
käepidemega, valikus:
ø 20 cm – 5 €,
ø 24 cm – 6 €,
ø 28 cm – 7 €

5

valikus ka:

€

Lõhnaküünal

klaasis, metallkaanega,
valikus 2 erinevat,
ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

4

€

veluurkattega,
mõõtmed: 35 x 50 cm
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PEPCO
SUUR
AVAMINE

Padi

26. AUGUSTIL 2021,
KELL 10.00
EHITAJATE TEE 107,
TALLINN

Avasta meie pakkumised, uued tooted ja rohkelt inspiratsiooni...
avasta PEPCO maailm! Leiad selle kõik lehel

WWW.PEPCO.EE

PÜSI
LAINEL!

FACEBOOK.COM
/PEPCOEE

PEPCO.EE

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.

KLIENDITEENINDUSE OSAKOND:
KLIENT.EE@PEPCO.EU

