
Kingitused 
väikestele
ja suurtele

     Hea toidu        
austajatele  
ja paljudele 
teistele

              
Seiklejatele

   Hubase 
atmosfääri   
   loojatele



Ksülofonklaver 
Käpapatrulli  
või Põrsas Peppa  
pealetrükiga,  
lastele vanuses 2+

Ksülofon
puidust, valikus: 

Miki Hiire või Minni pealetrükiga,  
lastele vanuses 18 kuud+

Mänguköök kraanikausi  
ja kraaniga 

bioplastikust, komplektis  
patareidel töötav veekraan  

ja köögitarvikud, lastele  
vanuses 3+, patareid  

ei kuulu komplekti

Vagunitega rong 
tulede ja helidega,  
lastele vanuses 3+,  
patareid kuuluvad  

komplekti

Treiler 
komplektis 4 autot,  

bioplastikust, lastele  
vanuses 18 kuud+,  
patareid kuuluvad  

komplekti

Ussikeste püüdmise mäng 
komplektis magnetiga  
pulk ja 10 ussikest,  
lastele vanuses 3+

12 €

7 €
10 €

12 €

15 €

7 €

valikus ka:

   

valikus  
ka:

   

valikus ka:

   

valikus  
ka:

   
Seiklejatele
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Projektoriga kaisukaru 
muusika ja südamelöökide  
heliga, patareid kuuluvad  
komplekti

Pehme mänguasi 
Looney Tunes, valikus: Bugs Bunny,  
Taz või Tweety, kõrgus 30 cm,  
lastele vanuses 12 kuud+

Koera- või kassipoeg 
interaktiivne, kõnnib  

rihma otsas, teeb helisid,  
lastele vanuses 3+,  

patareid ei kuulu  
komplekti

Kaisukaru 
lipsuga, kõrgus 80 cm,  
lastele vanuses 2+

Pehme mänguasi 
Käpapatrulli tegelane, talveriietes,  
valikus: Skye, Marshall või Chase,  
pikkus 45 cm, lastele vanuses 3+

15 €

7 €

12 €

15 €

17 €

valikus  
ka:

   

valikus ka:

   

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:
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Barbie ja kutsika  
mängukomplekt  

komplektis: nukk,  
kutsikad ja aksessuaarid,  

lastele vanuses 3+

Küpsetamise  
komplekt  
Barbie ja  

Chelsea'ga 
komplektis:  

2 nukku,  
mööbel ja  

aksessuaarid,  
lastele  

vanuses 3+

Beebinukk 
joob ja pissib, komplektis: voodi,  
pissipott ja aksessuaarid, lastele vanuses 2+

Ponid, 12 tk 
aksessuaaridega,  
lastele vanuses 3+

Käevõrude  
meisterdamise  

komplekt 
kohvris, aksessuaaridega,  

lastele vanuses 6+

L.O.L. Surprise!  
OMG nukk  

aksessuaaridega,  
valikus 4 erinevat nukku,  

lastele vanuses 3+

17 €

30 €

25 €

20 €

10 €

25 €
valikus ka:

   

valikus  
ka:
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Kaamelimäng 
aseta  
ettevaatlikult  
kaameli  
selga asju  
- kui talle  
küür tekib,  
kukub koorem  
maha! Lastele  
vanuses 3+

Kümme-ühes  
pusle 
Käpapatrulli  
või Põrsas Peppa  
motiividega,  
lastele  
vanuses 4+

Play-Doh plastiliin
komplektis aksessuaarid, 7 erinevat värvi plastiliini,  
valikus 3 erinevat komplekti, lastele vanuses 3+

Play Dough kokkamiskomplekt 
komplektis aksessuaarid ja 8 erinevat  
värvi plastiliini, lastele vanuses 3+

Kahepoolne tahvel 
Käpapatrulli teemaline,  

komplektis magnetid, marker,  
kriidid ja käsn, lastele vanuses 3+

Super Things  
Rivals of Kaboom  
komplekt 
lastele vanuses 3+

10 €9 €

10 €

12 €

11 €

20 €
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Hot Wheels  
mängukomplekt  

komplektis heitjaga  
surmasõlm ja üks auto,  

lastele vanuses 3+

Hot Wheels'i  
autorada  

komplektis  
topelt-surmasõlm  

ja üks auto,  
lastele vanuses 3+

Hot Wheels  
Stunt & Splash autopesula 
komplektis veekonteinerid, värvi muutev auto, lift,  
käsitsi juhitav rull ja kuivati, lastele vanuses 3+

Sportauto  
McLaren 

puldiga juhitav,  
mõõtkava 1:24,  

lastele vanuses 3+,  
patareid kuuluvad  

komplekti

Auto 
helidega, valikus: kallur või  

seguauto, lastele vanuses 3+,  
patareid kuuluvad komplekti

Pöörlev auto  
puldiga juhitav, kahe paari ratastega,  
lastele vanuses 3+, patareid kuuluvad  
komplekti

9 €

25 €

30 €

12 €

33 €

20 €

valikus  
ka:

 

valikus ka:
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Dinosaurus 
kõnnib, liigutab  

pead ja teeb helisid, 
mõõtmed: 44,5 x 25,4 cm,  

lastele vanuses 3+,  
patareid kuuluvad  

komplekti

Maastikuauto  
ja dinosauruse komplekt 
liikuvate osadega dinosaurus,  
helidega, lastele vanuses 3+,  
patareid kuuluvad komplekti

Nerf Elite 2.0  
mängupüstol 
komplektis 4 vahukuuli,  
võimalik kõik kuulid korraga  
lasta, lastele vanuses 8+

Hõljuva  
sihtmärgiga  
laskmismäng 
komplektis:  
kaks mängurelva,  
10 vahukuuli ja 10  
stürovahust palli,  
lastele vanuses 8+,  
patareid ei kuulu  
komplekti

Mikroskoop
aksessuaaridega,  

80-450 x zoom, pööratav,  
3 suurendusklaasi,  

pöörlev alus,  
millel saab uuritavate  

proovide värve muuta,  
lastele vanuses 8+

Bakugani  
müütiline komplekt 

kujuke koos kahe  
kogutava kaardiga,  

lastele vanuses 6+

25 €
15 €

15 €

15 €

12 €

7 €

valikus  
ka:
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Ehtekomplekt,  
5 osa 

jõulumotiividega,  
komplektis kaelakee,  

käevõru, 2 klambrit  
ja sõrmus

Ehtekomplekt,  
3 osa 
jõulumotiividega,  
komplektis kaelakee  
ja kaks klambrit

Õlakott 
kunstkarusnahast 

Peavõru 
jõulumotiividega,  
universaalne suurus

Pidžaama  
sametist, tüdrukutele,  

komplektis: pikkade  
varrukate ja satsidega  

T-särk ja püksid,  
jõulumotiividega,  

suurused: 92-128 cm

4 €

2 €

9 €

2 50 €

2 50 €

Jõulufännidele
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Pleed 
mikrokiust, jõulumotiiviga,  
mõõtmed: 130 x 170 cm

100% puuvillane  
pidžaama 

poistele, jõulumotiiviga,  
suurused: 134-176 cm

Kaanega kruus 
keraamiline, jõulumotiivi ja  
hõbedaste detailidega, maht 400 ml

LED-tuledega  
majake 
metallist,  
jõulumotiiviga,  
mõõtmed:  
13 x 11,5 x 23 cm

Kruus 
keraamiline,  
jõulumotiiviga,  
kinkekarbis,  
valikus erinevad  
disainid,  
maht 400 ml

Karukujulised  
sussid
jõulumotiiviga,  
suurused: 33-39

7 € 7 €

6 € 9 €

6 €
2 50 €
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Pidžaama 
naistele,  

jõulumotiiviga,  
suurused: S-XL

Sokid 
šenillist, naistele, kinkekarbis,  

jõulumotiiviga, suurused:  
35-38, 39-42

Šerpakangast  
pleed  
kahepoolne, ruuduline,  
mõõtmed: 150 x 200 cm

Sokid
naistele, libisemiskindlad,  
jõulumotiiviga, suurused:  
35-38, 39-42

Juuksekaunistused 
komplektis jõulumotiividega  
patsikumm ja kaks klambrit

12 €

3 €

15 €

3 €

2 €

Lõõgastumisekspertidele
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Sokid
šenillist, naistele,  
libisemiskindlad,  

jõulumotiiviga,  
suurused: 35-38, 39-42

Põhjapõdra  
teemalised sussid 
jõulumotiiviga,  
suurused: 36-41

Pidžaama 
mikrokiust, naistele,  
jõulumotiiviga, suurused: S-XL

Peavõru 
jõulumotiividega,  
universaalne suurus

Pidžaama 
tüdrukutele,  

jõulumotiiviga,  
suurused:  

92-128 cm

5 €

5 €

12 €
2 €

6 €
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Tähekesed,  
3 tk 
komplektis  
erinevad värvid,  
mõõtmed: ø 15 cm

Kruusid, 2 tk 
keraamilised,  

jõulumotiiviga,  
kinkekarbis,  

maht 400 ml

Kast
jõuluteemalise  

ripatsiga, mõõtmed:  
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Kodulõhnastaja 
klaasist difuuseri ja pilliroost  
pulkadega, maht 80 ml

Karp 
sametist, lipsuga, valikus:

ø 14,5 cm, kõrgus 14 cm - 2,5 €,
ø 17,5 cm, kõrgus 16 cm - 3 €

Šerpakangast pleed 
kahepoolne, mõõtmed: 150 x 200 cm5 €

5 €

3 €

4 €

15 €

valikus  
ka:

   

valikus ka:

      2 50 
 al

€
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Padjapüür 
jõulumotiiviga,  
mõõtmed:  
45 x 45 cm

Pleed 
mikrokiust, jõulumotiiviga,  
mõõtmed: 130 x 170 cm

Karp 
metallist, kaane ja  
jõulumotiiviga,  
mõõtmed: 26,4 x 17,5 x 9,7 cm

Kruus 
klaasist,  

läbipaistev,  
jõulumotiiviga,  

maht 400 ml

Kruus 
keraamiline,  

jõulumotiiviga,  
kinkekarbis,  

valikus erinevad  
disainid,  

maht 400 ml

Pleed 
mikrokiust, jõulumotiiviga,  
mõõtmed: 130 x 170 cm

5 €

6 €

4 €
6 €

6 € 2 50 €

valikus  
ka:

   

valikus ka:
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Pleed 
mikrokiust,  
mõõtmed:  
130 x 170 cm

Dekoratiivne  
põhjapõder
pikendatavate  
jalgadega,  
kõrgus 78-100 cm

Dekoratiivne hirv 
metallist, puidust alusel,  
mõõtmed: 10 x 5,5 x 14 cm  
või 10 x 5,5 x 12,5 cm

Hirvedega küünlaalus 
puidust, metallist küünlahoidikute  
ja klaasist ümbristega,  
mõõtmed: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Majakujulised  
küünlajalad, 4 tk
metallkorstnatega,  
mõõtmed: 11,5 x 9 x 3,1 cm  
ja 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Padjapüür 
puuvillane,  
mõõtmed:  
45 x 45 cm

7 €

12 €

6 €
10 €

5 €

4 50 €
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Hubase atmosfääri  
loojatele



Dekoratiivne  
haldjas 

istuv,  
kõrgus 40 cm

Dekoratiivne  
päkapikk 

pesusametist  
mütsiga,  

kõrgus 52 cm

Küünlaalus 
keraamiline,  
teeküünalde jaoks,  
jõulumotiiviga,  
ø 12 cm,  
kõrgus 13,5 cm

Lõhnaküünal 
klaasis, kaanega,  

ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

Dekoratiivne  
haldjas 

püstine,  
kõrgus 50 cm7 €

5 €5 €

5 €

7 €

valikus ka:
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Teelusikad või  
desserdikahvlid,  
4 tk
metallist,  
jõulumotiividega

Alustassiga  
tass 
keraamiline,  
jõulumotiiviga,  
kinkekarbis,  
maht 370 ml

Klaasid,  
2 tk 

jõulumotiividega,  
maht 520 ml

Kokteilišeiker 
aksessuaaridega,  
roostevabast terasest

5 €

5 €

5 €

20 €
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Stiilsetele 
sööjatele



Alustassiga  
tass

keraamiline,  
jõulumotiivi  
ja kuldsete  

detailidega,  
maht 450 ml

Viskikomplekt,  
5 osa
komplektis karahvin  
ja 4 klaasi

Salvrätirõngad,  
2 tk
metallist, jõulumotiiviga

Veinikork
metallist,  
silikoonist tihendiga,  
valikus erinevad

Kaanega kruus
keraamiline,  
jõulumotiivi  
ja kuldsete  
detailidega,  
maht 330 ml

6 €

17 €

4 €

6 €

4 50 €
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Soola- ja  
pipratoos, 2 tk

keraamilised,  
jõulumotiiviga

Kruusid, 2 tk 
keraamilised,  
jõulumotiiviga,  
kinkekarbis, maht 400 ml

Muffinite kaunistamise  
komplekt

24 vormi ja 24 tikku

Serveerimisalus  
nelja kausiga 

bambusest, keraamiliste  
kaussidega, mõõtmed: 19 x 19 cm

Serveerimisalus  
viie kausiga
bambusest, keraamiliste  
jõulupuu kujuliste kaussidega,  
ø 30 cm

5 €

5 €

12 €
20 €

1 50 €

valikus ka:

 
  

valikus  
ka:
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Snäkkide 
nautijatele



Serveerimisalus 
keraamiline,  
korkmaterjalist sisu  
ja jõulumotiiviga, ø 26 cm

Dekoratiivne  
pähklipureja 

puidust, mõõtmed:  
9 x 8 x 38 cm

2 spaatlit  
ja 1 küpsisevorm
jõulumotiividega,  
silikoonist otstega  
spaatlid ning  
roostevabast  
terasest  
küpsisevorm

7 €

10 €

4 €

valikus  
ka:
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Küpsetamiskomplekt
põll, silikoonist spaatel,  
küpsetusvorm, leivakott

Kruusid, 2 tk
keraamilised,  
jõulumotiiviga,  
kinkekarbis, maht 400 ml

12 €

5 €

20

Usinatele 
kokkadele



Termokruus 
metallist,  
jõulumotiiviga,  
maht 350 ml

Plasku 
aksessuaaridega, metallist,  
valikus erinevad komplektid

Juustukomplekt 
bambusest alusel,  
komplektis 3 serveerimistarvikut  
ja korgitser, ø 21,5 cm

Elektriline  
veiniavaja 
metallist

Veinikorgid,  
3 tk
metallist,  
silikoontihenditega

Juustu  
serveerimise alus 

marmorist, akaatsiapuiduga,  
komplektis juustunuga  
ja -kahvel, mõõtmed:  

29,5 x 22 x 1,2 cm

9 €

6 €

12 €
10 €

10 €

10 €
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Termokruus 
metallist,  
jõulumotiiviga,  
maht 350 ml

Aksessuaaridega  
plasku 

metallist, valikus  
erinevad komplektid

Sõelaga kruus  
keraamiline,  
kaane ja  
jõulumotiiviga,  
maht 400 ml

Karbid, 2 tk 
metallist, kaante ja  

jõulumotiividega,  
mõõtmed: 14,5 x 14,5 x 5 cm  

ja 18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Kruusid, 2 tk 
keraamilised,  

jõulumotiiviga,  
kinkekarbis,  

maht 400 ml

9 €

6 €

5 €
5 €

5 €
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Tee oma unistuste mänguasjale rohelise pliiatsiga ring ümber
ja saada kiri Jõuluvanale!

Minu unistuste mänguasjad!



Veelgi rohkem inspiratsiooni  
leiad lehelt www.pepco.ee

Reklaamlehes näidatud pakkumised on kauplustes saadaval alates 3. novembrist 2022. 
Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub. Mõningad tooted jõuavad müügile  

alles novembri lõpus või detsembri alguses.
Toodete kogus ja saadavus võib kauplustes erineda. 

Fotodel olevad näidistooted võivad tegelikest toodetest veidi erineda. 
Võib esineda trükivigu, mistõttu võivad kataloogis toodud hinnad erineda  

hindadest kauplustes.

Kallis  
  Jõuluvana!

     Aitäh!
  Häid jõule :)

    Minu nimi on ........................ 
Ma olen ............. aastane ja elan ..................................................................

 Mulle meeldivad kingitused väga, 
nendega on lõbus mängida. 
Tegin teisel pool lehte oma unistuste  
     mänguasjadele ringid ümber!


