
UUS
KOLLEKTSIOON

7 €
Laualamp

sametist lambivarju  
ja metallist jalaga, 

mõõtmed: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Kardin
sametist,  

mõõtmed: 135 x 260 cm

KUUM!

Pakkumised kehtivad 22.09.2022-05.10.2022 või kuni kaupa jätkub.

www.tuv.com  
ID 1111230416:

SHHO 094418 TESTEX

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



Kokkuvolditav kast 
pealetrükiga, valikus:
32 x 32 x 32 cm - 3 €
või aknaga, suletav,
30 x 30 x 30 cm - 5 €

10 €Lillepotiümbris 
metallist, metalljalgadel,

mõõtmed: 15 x 15 x 50 cm

7 €
Diivanipadi
sametise püüriga,  

mõõtmed: 35 x 50 cm

5 €
Lõhnaküünal

klaasis, metallist kaanega,  
valikus erinevad  

värvid ja lõhnad,  
Ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

7 €
Laualamp

sametist lambivarju  
ja metallist jalaga,

mõõtmed: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Kardin
sametist, 
mõõtmed: 135 x 260 cm

Karp
valikus: 24 x 14 x 10 cm - 2 €,

sangadega: 27 x 17 x 12 cm - 2,50 €,
34 x 20 x 14 cm - 4 €,

kaane ja sangadega: 38 x 24 x 17 cm - 5 €,
42 x 28 x 19 cm - 6 €

10 €
Pleed 
kohev, mikrokiust, 
mõõtmed: 130 x 170 cm

3 €
 al

2 €
 al

valikus  
ka:

  

 

valikus  
ka:

 

valikus  
ka:
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12 €
Lillevaas
klaasist, dekoratiivse  
puidust ümbrisega, 
Ø 14,5 cm, kõrgus 23 cm

5 €

Dekoratiivne  
öökull
keraamiline,
mõõtmed:  
13 x 9,8 x 15,3 cm

Korv
bambusest, tekstiilvoodriga, valikus: 

21 x 14 x 12 cm - 2,50 €, 
30 x 18 x 18 cm - 5 €, 

33 x 22 x 20 cm - 6 €, 
36 x 26 x 22 cm - 7 €, 

39 x 29 x 24 cm - 10 €

5 €
Sügiskaunistus

mõõtmed: 48,5 x 41,5 x 7 cm

3 €

Dekoratiivne  
kõrvits

keraamiline,  
pehme kattega, 

mõõtmed: Ø 9,5 cm,  
kõrgus 9 cm

30 €
Tumba
pehme,  
geomeetrilise mustriga, 
mõõtmed: 38 x 38 x 38 cm

2 50 
 al

€

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



Hommikusööginõud
kivikeraamika, valikus:  
koogitaldrik, Ø 21 cm - 4 €, 
sügav taldrik, Ø 15,4 cm - 5 €, 
madal taldrik, Ø 26,5 cm - 6 €

5 €
Kruusid, 2 tk
portselanist, kuldsete detailidega,
maht 360 ml

12 €

Soojendusalusega teekann
borosilikaatklaasist,  
peab vastu nii madalatele  
kui ka kõrgetele  
temperatuuridele,  
nõudepesumasina- ja  
mikrolaineahjukindel, 
maht 1,5 l

9 €
Termos

roostevaba teras,  
maht 530 ml

3 €
Kruus

kivikeraamika, maht 380 ml

4 €
 al

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



10 €

Noad, 4 tk
puiduimitatsiooniga kaetud  

noahoidikus, roostevabast  
terasest, komplektis: 

kokanuga, pikkus 20 cm, 
universaalne nuga, pikkus 20 cm, 

leivanuga, pikkus 19,5 cm, 
juur- ja puuviljade nuga, pikkus 9 cm

4 €
Puuviljakorv
metallist, Ø 23 cm

10 €
Pipraveski

puidust,  
keraamiliste teradega, 

kõrgus 30 cm

12 € Nõuderest
metallist, puidust sangadega, 
mõõtmed: 46 x 26 x 18 cm

20 €

Leivakast
metallist,  

bambusest kaanega,  
eest avatav,  

mõõtmed:  
35,5 x 21,5 x 20 cm

2 €
Majapidamispaberi  

hoidik
metallist, 

kõrgus 28,5 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



100% puuvillane  
rätik
valikus: 
50 x 100 cm - 5 €, 
70 x 140 cm - 10 €

4 €Hambaharjahoidik
keraamiline

3 €
Seebidosaator

keraamiline

7 €
Vannitoavaip 

pehme kunstkarusnahk, 
mõõtmed: 50 x 80 cm

10 €
Vannitoa prügikast
metallist, pedaaliga, 
maht 10 l

5 €
 al
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Kolmnurkne  
mopp
metallist  
teleskoopvarrega - 6 €, 
varumopp - 3 €

4 €

BranQ prügi  
sorteerimise kastid
sangaga, valikus: 
paber, klaas või plastik, 
maht 10 l

20 €Casa Si pesurest
metallist, kokkuvolditav,  

lahtivoldituna: 128 x 63,5 x 128 cm, 
kokkuvoldituna: 63,5 x 159 x 2,5 cm

Karp
triibuline, kaanega,  

valikus: 
6 l - 4 €, 
13 l - 6 €

4 €
Koristamistarvikud
hari ja kühvel - 4 €, 
mikrokiust tolmuhari - 4 €

Köögitarvikud  
valikus:
ümar  
nõudepesuhari - 1,50 €,
silikoonist käepidemega  
nõudepesuhari - 1,50 €
või pudelihari - 1,50 €

3 €
 al

4 €
 al

1 50 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



15 €
Kapuutsiga jope
talvine, poistele, luku,  
taskute ja Ämblikmehe  
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

7 €
7 € Teksad

venivad, poistele,  
taskute ja tikandiga,  
suurused: 104-134 cm

16 €

Kapuutsiga jope
talvine, tüdrukutele, luku,  
taskute ja pealetrükiga,  

kunstkarusnahast  
detailidega,  

suurused: 104-134 cm

9 €

Kampsun
tüdrukutele,  

pehme kudum, 
mummudega,  

suurused: 104-134 cm

3 €
Dressipluus 
poistele,  
pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

Dressipluus  
või -püksid
veluurist, tüdrukutele,  
Minni aplikatsiooni  
ja lipsuga,  
suurused: 104-134 cm

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



7 €
Vöökott

tüdrukutele, ühe sahtliga,  
luku ja reguleeritava  

rihmaga, FlyHigh bränd

4 €
Kootud müts

poistele, üles keeratud  
ääre ja tikitud kirjaga,  

FlyHigh bränd,  
suurusele 54-56 cm

Sokid, 2 paari
kõrge  

puuvillasisaldusega,  
elastaaniga,  

tüdrukutele või  
poistele, FlyHigh mustriga,  

valikus erinevad disainid,  
suurused: 31-38

10 €

Seljakott
ühe sahtliga,  

luku, välistasku ja  
reguleeritavate  
õlarihmadega,  
FlyHigh bränd

4 €
Kootud müts
tüdrukutele, üles keeratud  
ääre ja tikitud kirjaga,  
FlyHigh bränd,  
suurustele 54-56 cm

12 €

100% puuvillane  
dressipluus või -püksid
tüdrukutele,  
taskute ja FlyHigh  
pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

12 €

100% puuvillane  
dressipluus või -püksid
poistele, taskute ja  
FlyHigh pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

2 50 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

3 €
Sokid, 2 paari*
kõrge puuvillasisaldusega,  
naistele, Cardio Bunny bränd,  
komplektis  
erinevad  
disainid,  
suurused:  
35-38, 39-42

15 €
Seljakott
tepitud,  
lukuga välistasku,  
sanga ja reguleeritavate  
õlarihmadega,  
Cardio Bunny bränd

15 €
Botased

naistele,  
Cardio Bunny bränd,  

suurused: 36-41

15 €

Dressipluus  
või -püksid

puuvillased,  
Cardio Bunny pealetrükiga,  

valikus:
dressipluus või avara lõike  
ja taskutega dressipüksid,  

suurused: XS-XL

25 €
Kapuutsiga jope
tepitud, trukkide,  
taskute ja ovaalse  
alläärega,  
Cardio Bunny bränd,  
suurused: S-L

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:
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7 €
Kootud müts
paks kudum,  
embleemiga,  
universaalne suurus

Õlakott
tepitud,  
Cardio Bunny bränd

10 €

Pluus 
viskoosist,  
elastaaniga,  
esiosal lõhik,  
Cardio Bunny bränd,  
suurused: XS-XL

15 €
Dressipluus  
või-püksid

puuvillased,  
Cardio Bunny bränd,  

valikus:  
dressipluus või  
avara lõike ja  

taskutega  
dressipüksid,  

suurused: XS-XL

7 €
Pudelikott

tepitud,  
reguleeritava rihmaga,  

Cardio Bunny bränd

12 €

KUUM!

valikus  
ka:

Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 
mille leiad kauplusest märkega



* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

• tugev ja libisemiskindel tald

• vetthülgavad, lihtne puhastada

• sooja voodriga

• tuge pakkuv kõrgem sääreosa

• Takjakinnituste ja lukkudega jalanõusid  
on lastel lihtne jalga panna

12 €
Saapad
poistele,  
sooja voodri  
ja paeltega,  
suurused: 33-39

10 €

10 €
Poolsaapad

naistele, sooja voodri  
ja kunstkarusnahaga,  

suurused: 36-41

Poolsaapad*
tugevdatud ninaosaga, külgedel venivad vahetükid,  

tugev ja libisemiskindel tald, valikus: 
tüdrukutele, suurused: 32-37 - 12 € 
või naistele, suurused: 36-41 - 17 €

9 € Saapad 
tüdrukutele,  
sooja voodriga,  
suurused: 32-37

10€

Saapad
poistele,  

sooja voodri  
ja takjakinnitusega,  

suurused: 22-32

7 € Saapad
tüdrukutele, sooja voodri  
ja kunstkarusnahaga,  
suurused: 22-31

Saapad
tüdrukutele,  
sooja voodri  
ja paeltega,  

kunstkarusnahaga,  
suurused: 22-31

INTERTEK on globaalne kvaliteedi- ja ohutusteenuste pakkuja.
INTERTEK (Total Quality Assured Certificate) kinnitab toote funktsionaalseid omadusi,  
mida tootja väidab sel olevat.

12 €
 al

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Jälgi uudiseid Osta murevabalt

* Tagastamise reeglid leiad
www.pepco.ee

30 päeva  
jooksul tasuta tagas-

tamine

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


