
12 € Teksad
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, taskute ja 
pinguldatava vöökohaga, 
mustad või sinised, suurused: 36–44

UUS
KOLLEKTSIOON

5 €
Kõrge 
kaelusega sviiter
95% viskoosi ja 5% elastaani, 
pealetrükiga, 
suurused: S-XXXL

Igapäevariided

valikus 
ka:

Pakkumised kehtivad 16.09.2021-22.09.2021 või kuni kaupa jätkub.

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

12 €
Jakk 
kunstkarusnahast, 
krae, luku ja 
taskutega, 
suurused: 36–46 



7 €

5 € Pikkade 
varrukatega T-särk 
pealetrüki ja ümara alläärega, 
suurused: S–XXXL 

12 €
100% 

puuvillane 
kleit

särgi lõikega, 
nööpide, 

taskute ja 
pinguldatava 

vöökohaga, 
suurused: 

36–44 

5 €
Kõrge kaelusega sviiter 
95% viskoosi ja 5% elastaani, 
pealetrükiga, 
suurused: S–XXXL 

Dressipüksid 
taskute ja pinguldatava 
vöökohaga, 
ühevärvilised, 
suurused: S–XXL 

6 €
Pikkade varrukatega T-särk 
litritest kirjaga, alt seotav, 
suurused: S–XXXL 

Sall 
pealetrüki ja sädelevate 
detailidega, 
mõõtmed: 185 x 80 cm2 €50

valikus 
ka:
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7 €

7 €
Jeggings’id  
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, dekoratiivsete 
õmbluste ja kroogitud 
vöökohaga, suurused: 36–44 

Kardigan 
pehme 
kudum, 

varrukatel 
nööbid, 

suurused: 
S–L

10 €

Mugavad 
saapad
naistele, 
madala lõikega, 
suurused: 36–41 

10 € Kardigan
pehme ja 
kohev kudum, 
suurused: S–L 

17 €
Kardigan
kunstkarusnahast 
kraega, taskutega, 
ruuduline, 
suurused: S–L 

10 €
Sviiter

kõrge kaelusega, 
ühevärviline, 

suurused: S–XXL 

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



7 € 9 €

4 €
Pikkade 

varrukatega 
T-särk 

poistele, 
Tom & Jerry 

pealetrükiga, 
suurused: 

104–134 cm5 €
Dressipüksid
90% puuvilla ja 10% viskoosi, 
poistele, pinguldatava 
vöökohaga, kõhul tasku, 
pealetrükiga, suurused: 104–134 cm

Teksad
98% puuvilla 
ja 2% elastaani, 
poistele, trakside, 
taskute ja 
üles keeratud 
säärtega, 
suurused: 
104–134 cm

6 €
100% 
puuvillane 
dressipluus
poistele, Spiderman’i 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

2 € 100% puuvillane 
pikkade varrukatega 
T-särk
poistele, pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

100% puuvillane 
dressipluus
poistele, kõhul tasku, 
kolmevärviline, kirjaga, 
suurused: 134–170 cm 

6 €
100% puuvillased 
dressipüksid
poistele, säärel kiri, 
suurused: 134–170 cm

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV pakkumised kehtivad 16.09.2021 kuni 22.09.2021



2 €50

7 €

7 €

5 €
Dressid
tüdrukutele, komplektis: 
pealetrükiga dressipluus 
ja ühevärvilised püksid, 
suurused: 104–134 cm

Teksad
kõrge 
puuvilla-
sisaldusega, 
elastaaniga, 
tüdrukutele, 
taskute ja 
tähekeste 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

Sviiter
tüdrukutele, 
litritest aplikatsiooniga, 
suurused: 104–134 cm

4 €
Püksid
fl iisist, tüdrukutele, 
pealetrüki ja 
pinguldatava vöökohaga, 
suurused: 104–134 cm

Pikkade 
varrukatega T-särk
95% puuvilla ja 5% viskoosi, 
tüdrukutele, pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

4 €
100% 
puuvillane 
dressipluus
tüdrukutele, 
ühevärviline, 
suurused: 
134–170 cm

4 €
Retuusid
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
tüdrukutele, 
säärtel 
kirjadega 
ribad, 
suurused: 134–170 cm

7
 al

€

Mugavad 
saapad
tüdrukutele, 
kunstkarusnahaga, 
valikus: roosad, 
suurused: 27–31 – 7 € 
või mustad, 
suurused: 32–37 – 9 € 

valikus 
ka:

valikus 
ka:

valikus 
ka:

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
FACEBOOK.COM

/PEPCOEE



2 €50

7 €

5 €

100% puuvillane 
särk
beebitüdrukutele, 
rüüside ja nööpidega, 
suurused: 74–98 cm

Beebiriiete 
komplekt
kõrge puuvillasisaldusega, 
beebipoistele, 
Miki Hiire pealetrükiga, 
komplektis: dressipluus 
ja pinguldatava 
vöökohaga püksid, 
suurused: 74–98 cm

4 €
Dressipüksid

100% orgaanilisest puuvillast 
või 99% orgaanilist 

puuvilla ja 1% viskoosi, 
beebipoistele, 

taskute, pinguldatava 
vöökoha ja embleemiga, 

suurused: 74–98 cm

4 € Dressipluus
100% orgaanilisest puuvillast 
või 99% orgaanilist puuvilla 
ja 1% viskoosi, beebipoistele, 
pealetrükiga, suurused: 74–98 cm

100% puuvillased 
dressipüksid
beebitüdrukutele, 
pinguldatava vöökohaga, 
taskutel rüüsid, pealetrükiga, 
suurused: 74–98 cm

1 €50

100% puuvillane 
pikkade 
varrukatega 
T-särk
beebitüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 80–98 cm

valikus 
ka:
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Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’



1 €50

7 €7 €7 €7 

5 €
100% puuvillane 

tudukombe
beebipoistele, 

Batmani pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

5 €
100% puuvillased bodid, 3 tk
beebipoistele, komplektis: kaks pealetrükiga 
ja üks ühevärviline, suurused: 62–92 cm

5 €
100% puuvillased bodid, 2 tk
beebitüdrukutele, komplektis: 
üks rüüsidega ühevärviline 
ja üks pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

2 paari sokke 
kõrge orgaanilise 
puuvilla sisaldusega, 
ühevärvilised, 
komplektis erinevad 
värvid, suurused: 0–24 

3 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast bodi 
beebitüdrukutele, 
pehme ja nahasõbraliku 
viimistlusega, 
pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

Bodi 
99% orgaanilist 
puuvilla ja 1% viskoosi, 
beebipoistele, pehme 
ja nahasõbraliku 
viimistlusega, 
pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

100% puuvillane 
beebiriiete 
komplekt
beebipoistele, 
Chip & Dale’i pealetrükiga, 
komplektis: dressipluus 
ja pinguldatava 
vöökohaga püksid, 
suurused: 74–98 cm

2 €50

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 

Certifi ed by 
ETKO 4886 

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’
Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’



2 €
 al

50

5 €
Purk 
keraamiline, 
kaane ja pealetrükiga, ø 10,5 cm, kõrgus 12 cm

7 €
Söögiriistade 

komplekt, 24 tk  
komplektis: 

6 supilusikat, 6 kahvlit, 
6 nuga ja 6 teelusikat, 

plastikust käepidemetega

2 €
Salatikauss 
portselanist, 
lillelise mustriga, 
ø 14 cm, kõrgus 14 cm

Kruus 
portselanist, lillelise mustriga, 
kuldse sanga ja ääristusega, 
maht 460 ml

Taldrik* 
portselanist, lillelise mustriga, 
valikus: magustoidutaldrik, 
ø 18,5 cm – 2, 50 €, 
praetaldrik, ø 26,5 cm – 4 €

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

2 €50
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2 €50 2 €
Kunstlill 
erinevad disainid, 
kõrgus: 67–80 cm

Lauamatt 
ovaalne, mõõtmed: 45 x 30 cm

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

4 €
Klaasid, 2 tk* 

toonitud klaas, 
kuldse äärega, 

maht 590 ml2 € Magustoidutaldrik* 
toonitud klaas, 
reljeefse mustri ja 
kuldse ääristusega, ø 19,2 cm

Koogitaldrik* 
toonitud klaas, reljeefse mustri 
ja kuldse äärega, ø 27 cm

9 €

Kodulõhnastaja 
komplekt 
komplektis: 
dekoratiivne kandik, 
klaasis küünal, 2 küünlaalust, 
pulkadega difuuser 
ning jasmiini- ja liilialõhnaline 
aroomiõli, maht 80 ml

valikus 
ka:

valikus 
ka:

    

2 €50

30Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



KUUM!

12 €
  

5 €

Pilt klaasil 
metallraamis, riputusketiga, 
valikus: ümar ø 30 cm 
või ruudukujuline, 
mõõtmed: 
30 x 30 x 0,4 cm

4 €
 al

Korv 
voodri ja sangadega, valikus:

30 x 19 x 17 cm – 4 €, 
33 x 23 x 20 cm – 5 €,
40 x 28 x 22 cm – 7 €

100% puuvillane voodipesu 
valikus ühene komplekt:
tekikott 140 x 200 cm ja 
padjapüür 70 x 80 cm 

5 €
Diivanipadi 
mõõtmed: 43 x 43 cm

15 €
Tumba 
kokkuvolditav, kaane, 
hoiuruumi ja 
pehme sametkattega, 
mõõtmed: 40 x 40 x 37 cm

5 €
Multiraam  
metallist, riputusketiga, 
kolmele 13 x 18 cm 
suuruses fotole

valikus 
ka:

valikus 
ka:

valikus ka:
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7 €

5€

 alLatern 
metallist, klaasakende 
ja riputamissangaga, 

valikus: 
14 x 14 x 30 cm – 5 €, 
18 x 18 x 40 cm – 12 €

3 € Pildiraam 
kuldsete roosidega, 
fotole suuruses 10 x 15 cm

LED-latern 
metallist, ø 19 cm, kõrgus 36 cm,
patareid ei kuulu komplektii

4 €
 alLõhnaküünal 

klaasis, kaanega, valikus: 
must või valge, ø 9 cm, 

kõrgus 11,2 cm – 4 €, 
kuldne, hõbedane, 

valge või must, ø 13,5 cm, 
kõrgus 8 cm – 5 €

4 €

Korv 
voodri ja sangadega, 
valikus: 
30 x 19 x 17 cm – 4 €,
33 x 23 x 20 cm – 5 €,
40 x 28 x 22 cm – 7 €

10 €

Lillepoti 
ümbrised, 3 tk 
metallraamis, 
mõõtmed: 
47,5 x 16 x 17 cm

valikus 
ka:

ø 9 cm 
valikus 

ka:

ø 13,5 cm 
valikus 

ka:

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



2 €50

1 €30

7 €
Laudlina 

žakaarmustriga, 
mõõtmed: 140 x 240 cm

10 €
Kardin 
žakaarmustriga, 
mõõtmed: 140 x 260 cm

10 €
Kohvilaud 

dekoratiivse 
lauaplaadi 
ja puidust 

jalgadega, 
ø 39,5 cm, 

kõrgus: 
39,5 cm

Dekoratiivne 
purk 
klaasist, ø 15 cm, 
kõrgus: 15 cm

Lillevaas
Klaasist, 
ø 11 cm, 
kõrgus: 
18 cm

4 €
Linik 
žakaarmustriga, 
mõõtmed: 35 x 180 cmm

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

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI


