
Lõhnastatud sojaküünal 
klaasis, puidust kaanega, 

valikus erinevad lõhnad, ø 11 cm, kõrgus 8,5 cm

Latern
klaasakendega, 
metallist kaane 

ja köiest sangaga, 
mõõtmed: 

15 x 15 x 37 cmKahepoolne 
pleed
šerpa kangast, soe, 
mõõtmed: 150 x 200 cm

10 €

4 €

7 €

TOP!

valikus ka: 

    

Pakkumised kehtivad 21.10.2021-10.11.2021 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Hubane
kodu

SH025 162889 TESTEX



Karp 
veluurist, dekoratiivse 
lehvi ja kirjaga, valikus: 
ø 14,5 cm, kõrgus 14 cm – 2,50 €,
ø 17,5 cm, kõrgus 16 cm – 3 €

Kahepoolne pleed 
šerpa kangast, soe, 
mõõtmed: 150 x 200 cm

Difuuser
pulkadega, 

soolakaramelli 
lõhnaga, 

maht 100 ml

Padjaümbris 
mõõtmed: 40 x 40 cm

Lillepoti ümbris 
metallist, ø 19 cm, 
kõrgus 40 cm10 €

10 €

6 €

2€
50

2€

 al

50

valikus 
ka: 

valikus 
ka: 

pakkumised kehtivad 21.10.2021 kuni 10.11.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



Lillepoti ümbris 
keraamiline, 

reljeefse mustriga, 
mõõtmed: 

17 x 18 x 15 cm

Tumba
kootud, struktuurse 
mustriga, ø 47 cm, 

kõrgus 37 cm 

Dekoratiivsete 
oksade komplekt, 
5 tk
sisustuselement, 
kõrgus 80 cm

Sahtlitega kapp 
bambusest, 3 sahtliga, 

mõõtmed: 37 x 27 x 57 cm

Riiuliga 
multiraam 
metallist, 
kolmele 10 x 15 cm 
fotole

Kokkuvolditav 
kast 
mõõtmed: 
30 x 30 x 30 cm 25 €

5 €

5 €

25 €

7 €

2€
50

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega: 



Mu�  nite kaunistamise 
komplekt 

24 vormi ja 24 tikku, metalse 
viimistlusega, valikus erinevad 

disainid ja värvid

Silikoonist 
spaatel* 

puidust käepideme 
ja pealetrükiga

Köögitarvikute 
komplekt, 5 osa  

komplektis: spaatel, 
2 segamislusikat, spagetikulp, 

kulp ja magnetiga alus

KUUMAKINDLAD, 
EI KRAABI PINDA, 
MAGNETIGA KÄEPIDEME 
TÕTTU LIHTNE HOIUSTADA

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

22 €

1€
30

1€
80

valikus 
ka: 

    

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeefacebook.com
/pepcoee



Kruus 
portselanist, kuldse 
liblikakujulise sangaga, 
kirjaga, maht 380 ml

Kruus 
portselanist, 

kirja ja lillelise mustriga,
 maht 360 ml

Küpsisevormidega 
ahjuplaat 
nakkumiskindla pinnaga ahjuplaat, 
mõõtmed: 40 x 28 x 3,5 cm, 
16 küpsisevormi

Kuumakindel 
kann* 
klaasist, plastikust kaane 
ja käepidemega, 
maht 1,5 l

Ahjuvorm 
klaasist, röstimiseks, 
hoiustamiseks või külmutamiseks, 
plastikust kaanega, valikus: 
2,25 l – 6 €, 
3,5 l – 7 €

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

7 €

4 €

2 €

6€

 al

2€
50

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega: 



Suur Montessori maja 
fantastiliste loomadega 

komplektis: ehitatav maja, 
18 kaarti ja 24 looma

Nerf Alpha Strike püstol 
komplektis 12 vahukuuli, 
lastele vanuses 8+

Mänguauto 
plastikust, liikuvate osadega, 

valikus 3 disaini: prügiauto, 
tuletõrjeauto, kallur

Ehitusmasin
tulede ja heliga, 

liikuvate osade 
ja kummist ratastega, 

valikus: buldooser, 
ekskavaator või kallur, 

patareid kuuluvad komplekti

Tolmuimeja 
mänguasi, 

vahetatavate 
otsikutega, 

patareid 
ei kuulu 

komplektii

12 €
15 €

12 €

10 €15 €

pakkumised kehtivad 21.10.2021 kuni 10.11.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



Play Dough 
majakomplekt
komplektis: 
plastikust maja osad, 
ehitusklotside press 
ja 4 topsi plastiliini

Beebinukk  
joob ja pissib 
mähkmesse, 
aksessuaaridega

Ükssarvik
pika laka ja 

soenguaksessuaaridega 

Nukk
kaasas 4 komplekti 

riideid ja 
aksessuaare

Nukuperekond 
aksessuaaridega

Kaisukaru 
plüüsist, valikus: 

kreemikas 
või pruun, 

kõrgus 90 cm

12 €

9 €

10 €

7 € 10 €

15 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega: 



100% puuvillased 
püksid

beebitüdrukutele, velvetist, 
veniva vöökohaga, 

pealetrükiga, 
suurused: 80–98 cm

Tudukombe
kõrge puuvillasisaldusega, beebitüdrukutele,

 veluurist, valikus: öökulli aplikatsiooni 
ja täpiliste varrukatega – 5 € 

või satsi ja Bambi pealetrükiga – 6 €, 
suurused: 56–80 cm

100% orgaanilisest 
puuvillast tudukombe
beebitüdrukutele, 
taskute ja pealetrükiga, 
suurused: 62–92 cm

100% puuvillased 
bodid, 2 tk

beebitüdrukutele, komplektis: 
üks pealetrükiga ja üks satsiga 

ühevärviline, suurused: 62–92 cm

Dressipluus 
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, beebitüdrukutele, 
Tinkerbelli pealetrükiga, 
suurused: 74–98 cm

6 €

5 €

6 €
5 €

5€

 al

valikus 
ka: 

valikus 
ka: 

valikus 
ka kahene

 pakk: 

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

 16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

Certi� ed by 
CERES-0532

‘organic’



100% 
puuvillased 
bodid, 2 tk

beebipoistele, pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, 

suurused: 62–92 cm

100% puuvillane pikkade 
varrukatega T-särk
beebipoistele, Miki Hiire ja 
sõprade pealetrükiga, 
suurused: 80–98 cm

Kapuutsiga pleed* 
beebidele, aplikatsiooniga, 

kõrvade ja pealetrükiga, 
mõõtmed: 75 x 100 cm

100% puuvillane 
dressipluus
beebipoistele, pealetrükiga, 
suurused: 74–98 cm

Vest 
beebipoistele, kõrge kraega, 

luku ja taskutega, 
suurused: 74–98 cm

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

4 €

6 €

5 €
4 €

2€
50

   

      

      

    
valikus 

ka: 

    

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega: 

2020OK0997 AITEX



Dressipluus 
kõrge 

puuvillasisaldusega, 
tüdrukutele, 

litritega Minni 
aplikatsiooniga, 

suurused: 
104–134 cm

100% puuvillane 
pikkade 
varrukatega T-särk
tüdrukutele, metalse 
Minni pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

Dressipluus 
poistele, paksust fl iisist, 

lukuga, külgedel taskud 
ja varrukal väike 

lukuga tasku, 
suurused: 

104–134 cm 

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, tüdrukutele, 
taskute ja pinguldatava 
vöökohaga, Minni 
pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

100% puuvillane pikkade 
varrukatega T-särk

poistele, kirjaga, suurused: 134–170 cm

Dressipüksid
71% puuvilla ja 
29% elastaani, 
poistele, taskute ja 
pinguldatava vöökohaga, 
põlvedel dekoratiivsed 
õmblused, 
suurused: 104–134 cm

6 €

2 €

4€
50

7 €
7 € 9 €

valikus 
ka: 

pakkumised kehtivad 21.10.2021 kuni 10.11.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



Jeggings’id  
kõrge puuvillasisaldusega, 

elastaaniga, tüdrukutele, 
suurused: 134–170 cm

Sviiter 
tüdrukutele, kõrge 
kaelusega, paks kudum, 
suurused: 134–170 cm

Pikkade 
varrukatega 

T-särk
 94% puuvilla ja 

6% elastaani, tüdrukutele, 
peenetriibuline, esiosal 
dekoratiivsed nööbid, 
suurused: 134–170 cm

Teksad 
kõrge puuvillasisaldusega, elastaaniga, 
poistele, taskutega, suurused: 134–170 cm

100% puuvillane 
pikkade 
varrukatega 
T-särk
poistele, pealetrükiga, 
suurused: 134–170 cm

100% puuvillane 
dressipluus*
poistele, 
pealetrükiga, 
suurused:
134–170 cm

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

5 €

10 €

5 €

10 €

4 €

5 €
 17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega: 



Dressipluus 
veluurist, naistele, 

kõhutaskuga, ühevärviline, 
suurused: S–XXL 

Dressipluus 
veluurist, naistele, luku ja 

kahe taskuga, ühevärviline,
 suurused: S–XXL 

Dressipluus* 
veluurist, 
tüdrukutele, 
litritest 
aplikatsiooniga, 
suurused: 
104–134 cm

Dressipüksid* 
veluurist, tüdrukutele, 
pinguldatava vöökohaga, 
säärtel triibud 
kahepoolsete litritega, 
suurused: 104–134 cm

* Toode võib kauplustesse jõuda hilinemisega.

4 €

4 €

7 €

7 €

valikus 
ka: 

valikus 
ka: 

valikus 
ka: 

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Jälgi uudiseid Osta murevabalt

* Tagastamise reeglid leiad
www.pepco.ee

30 Päeva jooksul
Tasuta 

tagastamine

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.

facebook.com
/pepcoee

pepco.ee@pepcoee


