
7 €
 al

Cardio Bunny  
spordiriided  
ja -jalanõud
valikus: topp,  
suurused: XS-XL - 7 €,  
spordirinnahoidja ,  
suurused: S-XL - 7 €,  
retuusid,  
suurused: XS-XL - 12 €,  
spordijalatsid,  
suurused: 36-41 - 12 €

KUUM!

disainitud PEPCO jaoks

UUS
KOLLEKTSIOON

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Pakkumised kehtivad 20.01.2022-02.02.2022 või kuni kaupa jätkub.



12 €
 al

2 €

7 €

12 € 12 €

10 €

12 €

Patsikummid,  
2 tk

komplektis erinevad  
disainid

Sportlik seljakott  
luku, tasku,  
sangade ja õlarihmadega 

Trennikott 
jalanõude sahtliga, välistasku,  
tugevdatud põhja ja reguleeritava õlapaelaga,  
mõõtmed: 53 x 14 x 18 cm

Sokid, 2 paari
hingavad, kiirelt kuivavad,  
lüreksniidiga, suurused: 35-42

Dressipluus  
või -püksid
kõrge puuvillasisaldusega,  
taskutega,  
suurused: XS-XL, 
püksid pinguldatava  
vöökohaga - 12 €,  
lukuga dressipluus - 15 € 

Dressipluus
kiirelt kuivav,  

kõrge kaeluse,  
taskute ja lukuga,  

suurused: XS-XL 

Sportlik topp
kiirelt kuivav,  

pealetrükiga,  
suurused: XS-XL

Spordijalanõud
naistele, paeltega,  
pealmine materjal  
on veniv,  
kerge ja hingav,  
suurused: 36-41

2 50 €

disainitud PEPCO jaoks

UUS
KOLLEKTSIOON

pakkumised kehtivad 20.01.2022 kuni 02.02.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



11 €

3 €

7 €

7 €12 €

12 €

12 €

12 €

Kõrvaklapid
kõrvasisesed,  

praktilises karbis

Kott  
luku ja praktilise  
välistaskuga

Spordijalanõud
naistele laia veniva paelaga,  
kerged ja hingavast materjalist,  
suurused: 36-41 

Spordisokid,  
2 paari
kõrge puuvillasisaldusega,  
tikitud logoga, suurused: 35-42

Dressipluus  
või -püksid 
pealetrükiga,  
valikus: dressipluus,  
suurused: XS-XL  
või püksid,  
taskute ja pinguldatava  
vöökohaga,  
suurused: XS-XL

Retuusid 
kiirelt kuivavad,  
keha vormivad,  

kontrastsetes toonides  
vahetükkidega,  

mis salendavad visuaalselt,  
laia vöökohaga,  

külgedel võrkkangast taskud,  
suurused: XS-XL

Spordirinnahoidja 
seljal mugavad  
veniv allserv,  
veniva alläärega,  
pealetrükk,  
suurused: S-XL 

Sportlik T-särk
kiirelt kuivav, pealetrükiga,  

suurused: XS-XL

disainitud PEPCO jaoks

UUS
KOLLEKTSIOON

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



9 € Seljakott
tüdrukutele, luku,  
välistasku ja reguleeritavate  
rihmadega 

5 €

10 €

5 €
12 €

3 €

12 €Spordijalanõud
tüdrukutele,  

laia veniva paelaga,  
pealmine materjal  

kerge ja hingav,  
suurused: 34-37

Sokid, 3 paari  
tüdrukutele,  

kõrgema kannaga,  
komplektis erinevad disainid,  

suurused: 31-38

Dressipluus
tüdrukutele, kiirelt kuivav,  
taskute, luku ja pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

Sportlik topp
tüdrukutele, kiirelt kuivav,  
pealetrüki ja laia alläärega,  
suurused: 134-176 cm

Retuusid
tüdrukutele, kiirelt kuivavad,  

keha vormivate kontrastsetes  
toonides vahetükkidega,  

laia vöökohaga,  
suurused: 134-170 cm

Sportlik topp
tüdrukutele, kiirelt kuivav,  
laia veniva alläärega,  
pealetrükiga, suurused: 134-170 cm

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee

disainitud PEPCO jaoks

UUS
KOLLEKTSIOON

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



Patsikummid, 2 tk
komplektis erinevad disainid

5 €

10 €

5 €
10 €100% puuvillane  

dressipluus
tüdrukutele,  

taskute ja pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

Sportlik topp
tüdrukutele,  

kiirelt kuivav,  
pealetrükiga,  

veniv ja lai alläär,  
suurused: 134-176 cm

Retuusid
tüdrukutele,  

kiirelt kuivavad,  
pealetrükiga,  

suurused:  
134-170 cm 

Sportlik  
topp
tüdrukutele,  
kiirelt kuivav,  
laia veniva  
alläärega,  
pealetrükiga,  
suurused:  
134-170 cm

3 €
Sokid, 3 paari  
kõrge puuvillasisaldusega,  
tüdrukutele, pealetrükiga,  
erinevad disainid,  
suurused: 31-38

10 €
100% puuvillased  

dressipüksid
tüdrukutele, taskute,  

pealetrüki ja pinguldatava  
vöökohaga,  

suurused: 134-170 cm

6 €
Kott 

tüdrukutele,  
esiosal lukuga tasku,  

topeltnööridega

1 30 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

disainitud PEPCO jaoks

UUS
KOLLEKTSIOON

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



6 €

5 €
5 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

Jooga või pilatese sokid
kõrge puuvillasisaldusega,  

elastaaniga, naistele,  
libisemiskindlad,  

ideaalsed treeninguks,  
suurused: 35-42

Hantel, 1 kg
libisemiskindel  

Sportlik  
T-särk või retuusid
naistele, kiirelt kuivavad,  
külgedel trendikad vahetükid,  
T-särk, suurused: S-XXL,  
retuusid, suurused: S-XL

Sportlik T-särk
naistele, kiirelt kuivav,  

pealetrükiga, suurused: S-XXL 

Rinnahoidja
mikrokiust,  
tagant paelte  
ja mugava laia äärega,  
hea toestusega,  
suurused: S/M, L/XL

Sokid, 3 paari 
naistele, sportlikud,  
leopardinaha mustriga, suurused: 35-42

valikus ka: 

   

pakkumised kehtivad 20.01.2022 kuni 02.02.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



3 €

3 €

2 €

2 €
2 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

100% puuvillased  
aluspüksid, 3 paari 
poistele, "Autode"  
pealetrükiga, komplektis  
erinevad disainid,  
suurused: 92-128 cm

Sokid, 3 paari 
kõrge puuvillasisaldusega,  
elastaaniga, tüdrukutele,  
Snoopy pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 31-38

Sokid, 2 paari
kõrge puuvillasisaldusega,  
elastaaniga, poistele,  
Supermani pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 31-42

Alussärk 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele,  
Minni pealetrükiga,  
suurused: 92-128 cm

Topp 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, laia äärega,  
Snoopy pealetrükiga,  
suurused: 134-176 cm

Aluspüksid, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, Minni pealetrükiga, 
komplektis erinevad värvid,  
suurused: 92-128 cm

Aluspüksid, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  

tüdrukutele, laia äärega,  
Snoopy pealetrükiga,  

komplektis erinevad värvid,  
suurused: 134-176 cm

Sokid, 3 paari 
kõrge puuvillasisaldusega,  

elastaaniga, poistele,  
"Autode" pealetrükiga,  

komplektis erinevad  
disainid,  

suurused: 23-30 

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



6 €

5 €

5 €

10 €

10 €
5 €

2 €

4 €

6 €

100% puuvillased  
dressipüksid
poistele, taskute ja pinguldatava  
vöökohaga, ühevärvilised,  
suurused: 134-170 cm

Dressid
kõrge puuvillasisaldusega,  

poistele, komplektis:  
dressipluus,  

luku ja taskutega,  
püksid, pinguldatava  

vöökoha, taskute ja  
pealetrükiga,  

suurused: 104-134 cm

Dressipluus
poistele, pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

Sportlik topp  
või retuusid
tüdrukutele, kiirelt kuivavad,  
"Jõujumbude" pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100%  
puuvillane  

bomber-stiilis  
dressipluus

tüdrukutele,  
luku, taskute ja  

pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

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

Baleriinikingad 
kõrge puuvillasisaldusega,  

elastaaniga,  
tüdrukutele,  

libisemiskindlad,  
suurused: 23-38

100% puuvillane  
T-särk
poistele,  
"Looney Tunes'i"  
pealetrükiga,  
suurused:  
104-134 cm

Sportlikud püksid  
poistele, pinguldatava vöökohaga,  
taskutega, "Looney Tunes'i"  
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm 

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

valikus ka: 

   



7 €

5 €

6 €

9 €

4 €
3 €

7 €

5 €

Beebiriiete  
komplekt 

tüdrukutele,  
"101 dalmaatslase"  

teemaline, komplektis: 
100% puuvillane dressipluus,  

satside ja 3D-aplikatsiooniga 
ning retuusid, 95% puuvilla  

ja 5% elastaani, suurused: 74-98 cm

100% puuvillased  
dressipüksid

beebipoistele, taskute,  
Ämblikmehe pealetrüki  

ja pinguldatava vöökohaga,  
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
dressipluus 

beebipoistele, mansettide,  
kirja ja Ämblikmehe pealetrükiga,  

suurused: 74-98 cm

Beebiriiete komplekt 
poistele, 100% puuvillane  

ühevärviline bodi  
ja traksipüksid,  

aplikatsiooniga,  
suurused: 56-86 cm

Bodi 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  

beebitüdrukutele,  
Tinker Belli pealetrükiga,  

suurused: 62-92 cm

Retuusid 
95% orgaanilist puuvilla  
ja 5% elastaani, beebitüdrukutele,  
Tinker Belli pealetrükiga,  
suurused: 56-86 cm

Beebiriiete  
komplekt 

tüdrukutele, "Lõvikuninga"  
teemaline, komplektis: 

100% puuvillane dressipluus,  
satside ja 3D-aplikatsiooniga,

 retuusid, 95% puuvilla  
ja 5% elastaani,  

suurused: 74-98 cm 

Bodid, 2 tk
beebipoistele, pealetrükiga, komplektis: 100%  
puuvillane roheline ja hall, suurused: 62-92 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



6 €

9 €

12 €

3 €

15 €

7 €

6 €

Pleed
ruuduline,  
mõõtmed: 130 x 170 cm 

Korv 
pleciony  

z natpunutud,  
looduslikest  

materjalidest,  
sangadega,  

kahevärviline,  
Ø 20-30 cm,  

kõrgus 27,5 cm

Pleed 
kahepoolne,  
mõõtmed: 150 x 200 cm 

Laualamp
keraamilise jalaga,  

näokontuuri ja tekstiilist  
lambivarjuga,  

jala kõrgus u 30 cm,  
kõrgus koos varjuga u 47 cm

Kunstlill potis 
keraamiline,  
mõõtmed: 15 x 15 x 43 cm

Lillepoti  
ümbris 

keraamiline,  
näokontuuridega,  

mõõtmed:  
13,5 x 13,5 x 13 cm

Makramee-kaunistus 
punutud, puuvillaste  
ja puidust osadega,  

riputatav, mõõtmed: 59 x 27 x 1,5 cm

valikus ka:

   

valikus ka:
   

pakkumised kehtivad 20.01.2022 kuni 02.02.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



7 €

25 €

7 €

10 €
12 €2 50 €

4 50 €

Laudlina  
žakaarmustriga,  

mõõtmed: 140 x 220 cm

Taburet  
makramee-kattega,  
puidust jalgadega,  
Ø 35 cm, kõrgus 43 cm

Pleed 
puuvillane, narmastega,  
mõõtmed: 130 x 160 cm

Pleed 
šerpariidest,  
kahepoolne,  
mõõtmed:  
130 x 170 cm

Lauamatt 
kahepoolne 

Makramee-kaunistus  
punutud,  

puuvillane,  
riputatav,  

mõõtmed:  
50 x 75 cm

Dekoratiivne oks 
kunstlikust materjalist,  
valikus erinevad disainid,  
pikkus 74-90 cm

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

SH025 162889 TESTEX



7 €

7 €

12 €

7 €
15 €

7 €

lihtne  
valada!

Termos 
vaakumiga, roostevabast terasest,  
kirjaga, maht 400 ml

Filterkann Aquaphor 
mõõdikuga, mis näitab, millal on aeg filtrit vahetada,  
liuglev kaas muudab valamise lihtsaks, valikus erinevad värvid,  
maht 2,8 l, saadaval on ka Aquaphor B15 filtrid

Termopudel  
vaakumiga, roostevabast terasest,  

pealetrükiga, maht 500 ml

Praepann 
mittenakkuva pinnakattega,  
mugava plastikust sangaga,  

sobilik kasutada igat tüüpi pliitidel,  
sh ka induktsioonpliidil,  

Ø 28 cm 

Kastrul
mittenakkuva pinnakattega,  
mugava plastikust sangaga,  
sobilik kasutada igat tüüpi pliitidel,  
sh ka induktsioonpliidil,  
Ø 16 cm

Vokkpann 
mittenakkuva pinnakattega,  
mugava plastikust sangaga,  
sobilik kasutada igat tüüpi pliitidel,  
sh ka induktsioonpliidil,  
Ø 28 cm

 

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.

pepcoee pepco.ee@pepcoee


