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

Lõhnaküünal
klaasis, kaanega, valikus erinevad  
värvid ja lõhnad, 13,5 cm,  
kõrgus 8 cm

Pildiraam
klaasist,  
fotole suuruses  
10 x 15 cm

5 €4 €

10 €

ELEGANTNE  
ja hubane kodu

KUUM!

Pakkumised kehtivad 30.12.2021-19.01.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



Pleed
reljeefse mustriga,  
mõõtmed: 130 x 160 cm

10 €

7 €

2 50 €

5 €

Voodikate
reljeefse mustriga,  

mõõtmed: 200 x 220 cm

Pleed
mikrokiust, ühevärviline,  
valikus erinevad värvid,  
mõõtmed: 130 x 170 cm

Padjapüür
reljeefse mustriga,  
mõõtmed: 40 x 40 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 115024 TESTEX

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

SH025 174400 TESTEX

valikus  
ka:

      

valikus  
ka:

    
    

valikus ka:

        

pakkumised kehtivad 30.12.2021 kuni 19.01.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



100% puuvillane  
T-särk
Dumbo või Bambi  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

Dressipüksid
puuvillased,  
taskute ja pinguldatava  
vöökohaga, põlvedel  
ristiõmblused, ühevärvilised,  
suurused: M-XXL

100% puuvillane  
T-särk
V-kaelusega,  
ühevärviline,  
suurused: M-XXL

Pikkade  
varrukatega  
T-särk
85% viskoosi ja  
15% elastaani,  
V-kaeluse ja  
pikema  
seljaosaga,  
ühevärviline,  
suurused: S-XXL

Jeggings'id
kõrge puuvillasisaldusega,  
elastaaniga, kõrge veniva  
vöökohaga, ühevärvilised,  

suurused: 36-44

6 €

6 €

7 €
3 €

7 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega:



T-särk
100% viskoos, ümara kaeluse ja  
pikema seljaosaga, ühevärviline,  
suurused: S-XXXL

T-särk
95% puuvilla  
ja 5% elastaani,  
ümara kaeluse  
ja pikema seljaosaga,  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

Särk
100% viskoos,  
krae, taskute ja pealetrükiga,  
suurused: 36-46

Särk
100% viskoos,  

madala  
vöökohaga,  

rüüsitud,  
pealetrükiga,  

suurused:  
36-46

Teksad
kõrge puuvillasisaldusega,  

taskutega, suurused: 36-44

Jeggings'id
kõrge puuvillasisaldusega,  
elastaaniga, veniva  
vöökohaga, suurused:  
36-44

4 50 €

7 €

7 €

7 €

12 €

9 €

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



100% puuvillane  
T-särk
tüdrukutele, üles keeratud  
varrukatega, pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

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

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

Dressipluus
kõrge  
puuvillasisaldusega,  
3D-aplikatsiooniga,  
suurused: 134-170 cm

Jeggings'id
kõrge puuvillasisaldusega,  
elastaaniga, tüdrukutele,  
ühevärvilised, suurused:  
134-170 cm

7 €

4 €

2 50 €5 €
7 €

2 50 €

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega,  
poistele, taskute, pinguldatava  
vöökoha ja aplikatsiooniga,  
põlvedel ristiõmblused,  
suurused: 134-170 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega:



Retuusid
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

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

100% puuvillane  
dressipluus
tüdrukutele,  
luku, taskute  
ja kapuutsiga,  
varrukatel kiri,  
suurused: 104-134 cm

Püksid
98% puuvilla ja 2% elastaani,  
poistele, taskute, pealetrüki  

ja pinguldatava vöökohaga,  
suurused: 104-134 cm

2 50 € 2 50 €

2 50 €

2 €

7 €

7 €

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  
T-särk
tüdrukutele, valikus:  
taskuga täpiline või  
pealetrükiga valge,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
pikkade  

varrukatega  
T-särk

poistele, pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

pakkumised kehtivad 30.12.2021 kuni 19.01.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



100% puuvillased  
dressipüksid

beebitüdrukutele, pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
dressipluus
beebitüdrukutele,  
pealetrükiga, suurused: 74-98 cm

Beebide dressid
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
poistele, komplektis  
dressipluus ja -püksid,  
kontrastsetes toonides  
vahetükkidega, pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
dressipluus  
või -püksid

beebipoistele, valikus:  
pealetrükiga dressipluus  

või taskute ja pinguldatava  
vöökohaga dressipüksid,  

ühevärvilised,  
suurused: 74-98 cm

Beebiriiete komplekt
tüdrukutele, komplektis: 100% puuvillane tuunika,  

rüüsiga ja täpilised ühevärvilised retuusid,  
95% puuvilla ja 5% elastaani,  

valikus kaks värvi, suurused: 74-98 cm

2 50 €

2 50 €

2 50 €

7 €

6 €

valikus  
ka:

dressipluus

püksid

            
    

  

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega:



Ainult nüüd on valitud tooted riiete, 
aluspesu, vannitoa, elutoa, köögi, 
söögitoa ja lastetoa osakondades  

alla hinnatud!

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub.

kuni

ALLAHINDLUS
SALE

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.

pepcoee pepco.ee@pepcoee


