
Kooliks
valmis

Pakkumine kehtib kauplustes kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
              naudi hindu



VAJALIK

KOOLIALGUSE KOMPLEKT
Enne kooli naasmist kooliasjade ostmine on lapse jaoks tähtis. 
Ole mureta, kui kõik vajalik korraga meeles ei ole! Märgi tooted 

südametega ja koosta koos lapsega täiuslik kooliasjade nimekiri.

Nüüd oled poodlemiseks valmis!

Märgi 
huvipakkuvad 

tooted
Prindi 

ostunimekiriKoosta koos 
lapsega
nimekiri!

Lisa 
lemmikutesse

koolikott
KOOLI JAOKS:

vihikud
pinal
pastakad ja vildikad
joonistusplokk
värvid
mapp

joonlaud
jalatsikott



2 €

0 20 €

0 65 €

1 80 €

A5 vihik*
16 lehte, abijoonega 
või ruuduline, ümarate 
nurkade ja läikivate 
kaantega

A5 spiraalmärkmik 
60 lehte, jooneline või 
valge, märkmepaberite 
ja pastapliiatsiga

A5 vihik 
60 lehte,
ruuduline või 
jooneline*

A4 vihik 
96 ruudulist lehte, kõvade 
kaante ja sädelusega, 
õmblusega tugevdatud köide

A5 
60
LEHTE

A4
96
LEHTE

A5 
16
LEHTE

A5 
60
LEHTE

A5 
60
LEHTEkaanel 

nimesilt

A5 
16
LEHTE

UUS

* Toode pole sinu piirkonnas saadaval



20 €

20 €

Koolikott  
poistele, kahe sahtliga, lukuga 
esitasku, võrkkangast küljetaskud, 
sisetasku, tugevdatud seljaosa 
ja põhi, pehmete reguleeritavate 
rihmade, helkurite ja sangaga, 
mõõtmed: 38 x 27 x 15 cm, 
kaal 470 g

Koolikott 
tüdrukutele, kahe sahtliga,
lukuga esitasku, külgedel 
võrkkangast taskud, 
sisetasku, tugevdatud 
seljaosa ja põhi, pehmete 
reguleeritavate rihmade, 
helkurite ja sangaga, 
mõõtmed: 38 x 27 x 15 cm, 
kaal 470 g

venivad võrkkangast

küljetaskud

tugevdatud
seljaosa

reguleeritav 
pikkus

veekindel!

helkurid

jäik ja
veekindel põhi praktiliste 

väikeste 
taskutega

esitasku

kaks sahtlit

valikus ka:

   

UUS



3 €

5 €

1 30 €

2 50 €

Pinal 
kunstkarusnahast, 
mõõtmed: 
19 x 7,5 x 5 cm

Pinal 
kunstkarusnahast,
3D-elementide ja taskuga, 
mõõtmed: 22 x 8,5 x 3 cm

Pinal 
välistasku ja lukuga, 
mõõtmed: 
21 x 5,5 x 9,5 cm

Pinal 
sensoorne, silikoonist, 
mõõtmed: 21 x 4,5 x 7 cm

mahukas!

stressi leeve
ndav, 

silikoonist

pehme ja 
mõnus 

kunstkarusnahk

lihtne 
puhastada

valikus ka:

      



LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

5 €

12 €

3 €

2 €

2 50 €

1 80 €

Kirjatarvete komplekt  
lukuga kotis, komplektis: 
spiraalmärkmik A5, metallist 
pliiatsikarp, 6 värvipliiatsit, harilik 
pliiats, kustutuskumm, teritaja 
ja pastapliiats, Looney Tunes'i 
pealetrükiga

Koolikott 
ühe sahtliga, lukuga välimine tasku, reguleeritavate rihmade, 
sanga, tugevdatud seljaosa ja Looney Tunes'i pealetrükiga, 
veekindlast ja lihtsasti puhastatavast materjalist, 
mõõtmed: 29 x 40 x 15 cm

Pinal  
kahe lukuga taskuga, 
klapiga suletav, sanga 
ja Looney Tunes'i 
motiividega

A5 spiraalmärkmik 
80 ruudulist lehte, Looney 
Tunes'i pealetrükiga

Kott  
Looney Tunes'i 
pealetrükiga, 
mõõtmed: 34 x 43,5 cm

Värvipliiatsid, 
24 tk 
torukujulises karbis, 
Looney Tunes'i 
pealetrükiga

2 lukku

A5 
80 
LEHTE

A5 
80 
LEHTE

24 
VÄRVI

tugevdatud seljaosa

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   



12 €
5 €

5 €

2 50 €

1 30 €

1 80 €

1 50 €

0 80 €
Kleepsud, 11 tk
sädelevad, Looney 
Tunes'i tegelaste ja 
motiividega

Pinal
reljeefse mustri 
ja Looney Tunes'i 
tegelastega

Pastakaga 
vihik
Looney Tunes'i 
motiividega

Kott
Looney Tunes'i 
pealetrükiga, 
mõõtmed: 34 x 43,5 cm

Koolikott 
ühe sahtliga, välimine lukuga 
tasku, reguleeritavate rihmade, 
sanga, tugevdatud seljaosa ja 
Looney Tunes'i pealetrükiga, 
valmistatud veekindlast ja lihtsasti 
puhastatavast materjalist, 
mõõtmed: 29 x 40 x 15 cm

Pastapliiatsid, 
2 tk
Looney Tunes'i
pealetrükiga

A5 vihik
80 ruudulist lehte, 
tikitud Looney Tunes'i 
aplikatsiooniga

Templid, 4 tk
tindipadjaga, komplektis 
2 värvi tinti, Looney 
Tunes'i motiividega

2 lukku

sädelevad
A5 
80 
LEHTE

2 värvi
tinti

A5 
80 
LEHTE

reguleeritav
pikkus

   

      

valikus 
ka:

   

valikus ka:

    
    

valikus ka:

      

valikus ka:

      

      

valikus ka:

   

valikus ka:

   



2 €

10 €

5 €

2 €

1 30 €

0 80 €

0 80 €

2 50 €

Pastapliiatsid, 
3 tk 
komplektis erinevad 
disainid ja värvid, 
valikus 2 motiivi

Kustutus-
kummid, 
3 tk 
komplektis 
erinevad disainid

Kirjatarvete 
komplekt  
joonlaud, teritaja, 
kustutuskumm, harilik 
pliiats ja pastapliiats

Harilikud 
pliiatsid, 4 tk 
HB, kustutuskummidega, 
valikus kaks disaini

Pastapliiats 
tuti ja aplikatsiooniga, 
valikus 3 disaini

A4 või A5
spiraal- 
märkmik  
100 lehte

Koolikott 
ühe sahtliga, väline 
lukuga tasku, 
reguleeritavate rihmade, 
sanga, tugevdatud 
seljaosa ja ükssarviku 
motiiviga, valmistatud 
holograafilisest 
materjalist

A5 märkmik  
80 lehte, kunstkarusnahast kaante ja 
holograafiliste elementidega

Pinal 
luku ja tutiga, 
valmistatud 
sädelevast 
holograafilisest 
materjalist

1 30 €

A5 
100 

LEHTE

A4 
100 

LEHTE

HB

A5 
80 
LEHTE

järjehoidjadpraktilised
valikus ka:

   

valikus ka:

   



2 €

7 €

0 80 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 50 €

A5 
spiraalmärkmik
80 joonelist lehte, kaanel 
metalne pealetrükk

Pastapliiatsid, 
3 tk  
komplektis erinevad 
disainid ja värvid

Kirjatarvete 
komplekt
joonlaud, teritaja, 
kustutuskumm, 
harilik pliiats ja 
pastapliiats

Kustutus-
kummid, 
4 tk
komplektis 
erinevad disainid

Märkmepaberid, 
300 lehte
karbis, liimitud, 
lehe mõõtmed: 8 x 8 cm

Kott 
pealetrükiga, 
mõõtmed: 33 x 43 cm

Kirjatarvetega 
täidetud pinal
kahe lukuga, komplektis: viltpliiatsid, 
värvipliiatsid, harilik pliiats, 
kustutuskumm, teritaja ja märkmik, 
mõõtmed: 19,5 x 13,5 x 4 cm

Märkmepaberite 
komplekt 
erinevad kujundid, 
kokkuvolditavate 
kaantega, valikus 
4 disaini

A5 
80 
LEHTE

300 
LEHTE

täidetud

mahukas

valikus ka:

   

valikus ka:

    
    

valikus 
ka:

        



4 €

0 80 € 0 50 €

0 50 €

Tehniline 
joonistusplokk 
A4
10 lehte

Temperavärvid, 
12 värvi*  
12 tuubi, igaüks 12 ml

Veetops  
joonistamiseks, 
ümberajamiskindel

Vesivärvid, 
12 värvi
komplektis pintsel

* Toode pole sinu piirkonnas saadaval

A4
10 
LEHTE

12 erksat
värvi

ohutu, 
vee 

ümberajamise 
risk on 
väike

veepõhised intensiivsed 
värvid

UUS



1 €

1 €

1 30 €

2 50 €

Plastiliin, 
13 värvi  
valikus: 
nelinurksed 
või ümarad

Krepp-
paberid, 
10 värvi 
mõõtmed: 
50 x 200 cm

Pintslid, 
5 tk 
erineva 
paksusega

Vahakriidid, 
12 tk
kolmnurksed

kolmnurkne 
kuju
=

õige 
hoid

10 värvi
valikus ka:

   



0 50 €

0 80 €

4 € 0 40 €

1 80 €

Teritaja 
kahe suurusega 
pliiatsite jaoks

Markerid, 6 tk 
kustutatavad, iga markeri 
otsas kustutaja

Geomeetria-
komplekt, 
3 osa 
elastsed, komplektis 
mall, kolmnurk ja 15 cm 
joonlaud

Vändaga 
teritaja 
suur purk

Kustutus-
kummid, 
2 tk
kolmnurksed, 
pehmed

pehme, 
lihtne 

kasutada

elastne

  6
  värvi

kahepoolne

KUSTUTATAV
nii paksemate 

kui peenemate 

pliiatsite jaoks

valikus ka:

   

valikus 
ka:

   

UUS



1 30 €

1 30 €

0 50 €

0 50 €

0 80 €

2 50 €

0 40 € 0 80 €
Pliiatsid, 
2 tk  
pehme korpusega, 
komplektis 0,5 mm 
varusüsid

Liimipulgad, 
3 tk 
3 x 9 g

Pastapliiatsid, 
3 tk
metallist, komplektis 
erinevad värvid

Vedel liim
läbipaistev, 
maht 50 ml

A4 mapp

A4 mapp
trukiga ümbrikmapp

Käärid 
ergonoomilise 
käepidemega

Pliiatsitops
metallist, 
mõõtmed: 10 x 10 cm

sinine
tint

valikus 
ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

      



2 €

2 50 €

2 50 €

BiC® 
markerid, 
4 tk 
pastelsed värvid, 
peene otsaga, ei 
kuiva ära, kummist 
haardega

BiC® 
värvipliiatsid, 
12 tk
puiduvabad, 
erksad värvid

BiC® viltpliiatsid, 12 tk
veepõhised, lihtne maha pesta, 
täpse peene otsaga

võivad olla korgita 
kuni 3 kuud!

mugav 
käes hoida

tuleb pesus 

enamike kangaste 

pealt maha

ei mingeid 
pindusid

12 
värvi

3,3 mm

1,6 mm

võivad olla ilma korgita 
kuni 24 tundi

kustutatav,
kustub

ilma jälgi 
jätmata



2 50 €

2 50 €

2 50 €

1 50 €
BiC® 
harilikud 
pliiatsid, 
4 tk
puiduvabad, HB

BiC® kustutatav 
pastapliiats
geel, kustutaja 
ja kummist haardega

TippEx Rapid 
vedel korrektor*
kiirelt kuivav, maht 20 ml

BiC® 
liimipulgad, 2 tk
paberi, papi ja fotode 
liimimiseks, komplektis 
2 liimi, ühe kaal 21 g

HB

veepõhised

ohutu
toode

100 %
ümbertöödeldud

kiirelt
kuivav

eriti paksud, 

puiduvabad

ei mingeid 
pindusid

kustutatav,
kustub

ilma jälgi 
jätmata

* Toode pole sinu piirkonnas saadaval



1 80 €

4 50 €

Bambino 
kustutatav pastapliiats 
kustutaja ja kahe täitesüdamikuga, 
lihtne juhtida, 0,7 mm otsaga

Bambino 
värvipliiatsid, 12 tk
puidust, teritajaga, komplektis 
ka kuldne ja hõbedane värv

0,7 mm

kirjutama 
õppimisel 

asendamatu

kustutajaga

täielik katvus, 

sobivad väikestele 
kätele teritajaga

kuldne 
värv

VAJALIK

valikus ka:

   

valikus 
ka:

   



2 50 €

2 50 €

2 30 €

Bambino 
plakatvärvid, 
12 värvi
20 ml kaanega topsides

Bambino 
plastiliin, 
18 värvi 
18 tk, ühe kaal 18 g

Bambino 
sulepea
tindikassettidega

nii parema- kui ka 

vasakukäelisteleSULEPEA
kirjutussulg, riputusaasa ja 
õhutusavadega ohutu kork, 
lihtne juhtida, komplektis 
2 tindikassetti

NELINURKNE 
PLASTILIIN

veniv, lihtne vormida, ei 
määri käsi, ei kleepu pinnale, 
ideaalne õppimiseks ja 
mängimiseks, komplektis 
2 sädelevat värvi

PLAKATVÄRVID
sertifitseeritud pigmendid, 
ilma veeta kasutamiseks, 
paksud, võib kasutada 
erinevatel pindadel, lihtne 
puhastada

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

Jälgi uudiseid Osta murevabalt

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.
Tagastamise reeglid leiad

www.pepco.ee

30 päeva jooksul 
tasuta tagastamine

@pepcoeepepcoee pepco.ee


