
5 € Dressipüksid
puuvillased, elastaaniga, poistele, 
taskute ja pinguldatava vöökohaga, 
ühevärvilised, suurused: 134-170 cm

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

4 €
100% 
puuvillane 
T-särk
tüdrukutele, 
ümara allääre 
ja pealetrükiga, 
suurused: 134-170 cm

2 €50

Suur avamine!

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Pakkumised kehtivad 02.06.2022-08.06.2022 või kuni kaupa jätkub.

2. juunil 2022, kell 15.00
Risti 1, Rapla



100% 
puuvillane 
T-särk
beebipoistele, 
pealetrükiga, 
suurused: 80-98 cm

2 €

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

2 €

Retuusid
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
beebitüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 74-98 cm

2 €

100% puuvillased 
bodid, 2 tk
beebitüdrukutele, õlgadel rüüsid, 
pealetrükiga, komplektis erinevad disainid, 
suurused: 62-98 cm

5 €

100% puuvillased 
bodid, 2 tk
beebipoistele, pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, 
suurused: 62-92 cm

5 €

100% 
puuvillased 
lühikesed 
püksid
beebipoistele, 
pinguldatava vöökoha, 
nööpide ja embleemiga, 
suurused: 74-98 cm

2 €50

valikus ka:

   

valikus ka:

   

tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



Dressipüksid
95% puuvilla ja 5% elastaani, 
poistele, pinguldatava vöökoha, 
taskute ja pealetrükiga, 
suurused: 104-134 cm

5 €

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

2 €

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

2 €50

100% puuvillane 
T-särk 
tüdrukutele, pealetrükiga, 
valikus: seotava alläärega 
või satsiliste varrukatega, 
suurused: 104-134 cm

2 €50

valikus ka:
   

valikus ka:
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Topp
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
klassikalise lõikega, 
ühevärviline, 
suurused: S-XXL

Jeggings'id
kõrge 

puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 

veniva vöökohaga, 
suurused: 36-44

7 €

100% 
puuvillane 
T-särk
pealetrükiga, 
suurused: S-XXXL

2 €50

100% 
puuvillane T-särk
pealetrükiga, 
suurused: S-XXXL

2 €50

2 €50

tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



Äratuskell
metallist, mõõtmed: 
11 x 5,5 x 16 cm

5 €

Sojavahast 
lõhnaküünal 
klaasis, avatud mustriga 
puidust kaanega, 
valikus erinevad lõhnad, 
ø 11 cm, kõrgus 8,5 cm

5 €

Kohvilaud
puidust jalgadega, ø 35 cm, 
kõrgus 35 cm

9 €

Mikrokiust pleed
valikus erinevad värvid, mõõtmed: 130 x 170 cm

5 €

Lillevaas 
klaasist, ø 11,5-15 cm, 
kõrgus 30 cm

7 €

LED-valguspallid, 
10 tk
mitmevärvilised või valged, 
ø 6 cm, keti pikkus: 165 cm2 €50

valikus ka:

 

    
    

    

valikus ka:
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Lauamatid, 
2 tk

ø 38 cm

2 €

Kunstlavendel 
keraamilises potis, 
ø 10 cm, kõrgus 16 cm

3 €

Võtmekarp 
klaasist uksega, 
sees kiri, mõõtmed: 
22 x 6,5 x 26 cm7 €

Lõhnaküünal
klaasis, valikus erinevad
lõhnad ja suurused:
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,  
10 x 10 x 10 cm – 4 € või 
12 x 12 x 12 cm – 5 €

1 €
 al

Pildiraam
valikus erinevad värvid ja mõõtmed:
15 x 20 cm – 1 €, 10 x 15 cm, 2 tk – 1,30 €, 
A4 – 1,80 € või 30 x 40 cm – 2,50 €1 €

 al

80

        

valikus 
ka:

    
    

    

valikus ka:

        

8 x 8 x 8 cm 
küünal 

saadaval 
lõhnadega:

tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



Kann 
klaasist, 
külmade jookide jaoks, 
sanga ja korkmaterjalist 
kaanega, maht 1,5 l

5 €

Klaas
topeltseinaga, 
maht 375 ml

4 €

Purk
metallist, kaanega, 
mustriga, valikus: 
ø 8,5 cm, 
kõrgus 10,4 cm – 1,30 €,
ø 9,5 cm, 
kõrgus 14,4 cm – 1,80 €

1 €
 al

Peter Cook’i praepann
Marble seeria, 
mittenakkuva kattega, 
pehme ergonoomilise käepidemega, 
igat tüüpi pliitidele, valikus:
Ø 20 cm – 6 €,
Ø 24 cm – 7 €,
Ø 28 cm – 9 €

6 €
 al

30

Lauanõud
valikus:
magustoidutaldrik ø 18 cm – 0,80 €,
praetaldrik ø 25 cm – 1 €,
supitaldrik ø 20 cm – 1 €,
salatikauss ø 16 cm – 1,30 €, 
suur salatikauss ø 18 cm – 2,50 €

0 €
 al

80

valikus ka:
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Veiniklaasid, 4 tk
maht 395 ml

3 €

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

5 €

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

Glamuurne 
sära

UUS

Vaata kollektsiooni

Minu kauplus

Menüü Reklaamleht Tooted Kauplused

Mässi end pehmusesse

Vaata kollektsiooni

Külluslikud lilled

Vaata kollektsiooni

Etniline oaas

Vaata kollektsiooni

Suve

Suve

Kagu

PEPCO
suur avamine

2. juunil 2022, kell 15.00 

Risti 1, Rapla

Raplas

Avasta meie pakkumised, 
uued tooted ja rohkelt inspiratsiooni...

avasta PEPCO maailm! 
Leiad selle kõik lehel

WWW.PEPCO.EE


