
10 €

10 €

100% puuvillane  
voodikate

mõõtmed: 180 x 220 cm

Hellita 
oma meeli

100% puuvillane  
voodipesu
pealetrükiga, tekikoti  
mõõtmed 140 x 200 cm,  
padjapüüri mõõtmed 70 x 80 cm

valikus ka:

   
valikus ka:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Pakkumised kehtivad 26.01.2023-08.02.2023 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

KUUM!



10 €

10 €
10 €

Vala vett ja lisa  
paar tilka aroomiõli,  

et tekitada kodus  
lõõgastav atmosfäär.

100% puuvillane  
voodikate
mõõtmed: 180 x 220 cm

Difuuser
elektritoitega, aroomiõlide jaoks, 7 värviga valgustus,  
2 taimerirežiimi, 2 aururežiimi, USB-sisendiga,  
Ø 13,3 cm, kõrgus 10 cm

100%  
puuvillane  
voodipesu

pealetrükiga,  
komplektis:  

140 x 200 cm  
tekikott ja  

70 x 80 cm  
padjapüür

valikus ka:

   

valikus ka:

   

2021OK2837 AITEX

pakkumised kehtivad 26.01.2023 kuni 08.02.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



10 €

4 €

3 €

1 50 €

6 €

4 €

Pleed
puuvillane,  

mustri ja tuttidega,  
mõõtmed: 130 x 160 cm

Kaunistus 
riputamiseks,  
makramee-stiilis,  
mõõtmed:  
21,5 x 75 x 1 cm

100% puuvillane  
padjapüür
aplikatsiooniga,  
mõõtmed: 45 x 45 cm

Korv
naturaalsetest materjalidest,  
värviliste tuttidega,  
mõõtmed: 20 x 20 cm

Lauamatt
pealetrükiga,  
mõõtmed: 30 x 45 cm

Aroomiõlide  
komplekt

klaaspudelites lõhnad:  
vanilje, punased puuviljad,  

eksootilised puuviljad, patšuli,  
lavendel ja jasmiin, maht 6 x 10 ml

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



4 € 7 €
 al

7 €

2 50 €

6 €

6 €

7 €

Kandik
hüatsindirohust,  

sangadega,  
mõõtmed:  

30 x 20 x 8/14 cm

Serveerimisalus
klaasist, eemaldatava hüatsindirohust  
alusega, valikus: madal, ümmargune,  
3 sektsiooniga, Ø 30 cm - 7 €
või sügav, nelinurkne,  
mõõtmed: 26 x 26 x 7 cm - 10 €

Kausside komplekt,  
3 tk
klaasist, eemaldatava  
hüatsindirohust alusega,  
mõõtmed: 32 x 11 cm,  
kausi mõõtmed: 10 x 10 x 4 cm

Kruus
toonitud borosilikaatklaas,  

kuuma- ja külmakindel,  
sangaga, maht 400 ml

Pudel
äädika või õli jaoks, klaasist,  
metalltoru ja eemaldatava  
hüatsindirohust ümbrisega,  
maht 500 ml

Klaasid, 2 tk
toonitud klaas,  

triibulise tekstuuriga,  
maht 300 ml

Klaasid, 2 tk
toonitud klaas,  
triibulise tekstuuriga,  
maht 385 ml

valikus ka:

   

pakkumised kehtivad 26.01.2023 kuni 08.02.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



17 €

12 €

4 €

6 €

10 €

7 €

Dressipluus
naistele, pealetrükiga,  

suurused: S-XXL

Teksad
naistele,  

elastaaniga,  
mom-lõike,  

taskute ja laia  
veniva vöökohaga,  

suurused: 36-44

Kapuutsiga jope
naistele, tepitud, erinevatest  

materjalidest, luku ja taskutega,  
suurused: 36-46

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

särk
naistele, krae, V-kaeluse,  
taskute ja üles keeratud  

varrukatega, ühevärviline,  
suurused: 36-46

Retuusid 
naistele, paks kudum,  

veniva vöökohaga,  
säärtel sirged õmblused,  

ühevärvilised, suurused: S-XXL

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



9 €
7 €

6 €

6 €

6 €

6 €
15 €

Dressipüksid
naistele, taskute ja sirge
lõikega, ühevärvilised,
suurused: S-XXL

100% puuvillane  
T-särk
naistele, Leedi ja Lontu  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXXL

100%  
puuvillane  
T-särk
naistele,  
Miki Hiire  
ja Minni  
pealetrükiga,  
suurused:  
S-XXXL

100% puuvillane  
T-särk

meestele, Simpsonite  
pealetrükiga,  

suurused: S-XXL

100% puuvillane T-särk
naistele, õlgadel nööbid,  
triibulise mustriga, suurused: S-XXXL

Jeggings'id
naistele, puuvillased,  
elastaaniga, laia veniva  
vöökohaga, ühevärvilised,  
suurused: 36-44

Teksad
naistele, elastaaniga,  
pikkus 7/8, mom-lõike,  
taskute ja dekoratiivsete  
õmblustega,  
suurused: 36-44

valikus ka:

   

valikus ka:

   

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



9 € 2 50 €

4 €

9 €

12 €

11 €

Hommikumantel
naistele, veluurist,  
pehme, südamete  

pealetrükiga,  
suurused: S/M, L/XL

Bokserid
meestele, puuvillased,  
elastaani ja pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

Sokid, 2 paari
meestele, puuvillased,  

elastaaniga, komplektis  
erinevad disainid,  

suurused: 39-42, 43-46

Öösärk
naistele, satiinist,  

dekoratiivsete nööpidega,  
kaelusel pits, ühevärviline,  

suurused: S-XXL

Kimono-stiilis  
hommikumantel

naistele, satiinist,  
varrukatel pits, vööga,  
ühevärviline, suurused:  

S/M, L/XL

Pidžaama
naistele, pitsääristusega, ühevärviline,
valikus: satiinist, punane, dekoratiivsete  
nööpidega või veluurist, must, suurused: S-XL

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



2 50 
  al

€

5 €

6 €
3 €

10 € 2 €
 al

2 50 €

Bodi
polsterdatud,  
dekoratiivse pitsiga,  
suurused: S-XL

Püksikud, 2 paari
läbipaistev kangas,  
südamete mustriga, 
komplektis punased  

ja mustad, suurused: S-XXL

Püksikud  
või rinnahoidja
läbipaistev kangas,  
südamete mustriga,  
valikus: püksikud,  
suurused: S-XXL - 2,50 € 
või rinnahoidja, tugitraadiga,  
suurused: 75A-75D, 80B-80D,  
85C, 85D - 5 €

Püksikud,  
2 paari
95% puuvilla  
ja 5% elastaani,  
pitsääristusega,  
valikus: mustad,  
Brasiilia-lõikega,  
suurused: S-XL
või punased,  
suurused: S-XXL

Püksikud
valikus: pealetrüki  
ja pitsiga punased - 2 €
või ühevärvilised  
mustad - 2,50 €,
suurused: S-XXL

Püksikud
kõrge  

vöökohaga,  
pitsiga,  

suurused:  
S-XXL

Rinnahoidja
balkonett-lõikega,  
polsterdatud,  
pitsiga, suurused:  
75A-75D, 80B-80D,  
85C, 85D

valikus ka:

   

pakkumised kehtivad 26.01.2023 kuni 08.02.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

BEGO 064655

2111238 Centexbel



5 €

9 €

5 €

3 €

1 50 €

Serveerimisalus
südamekujuline,  
bambusest käepidemega,  
mõõtmed: 33 x 21,5 x 3 cm

Taldrikud, 3 tk
klaasist, südamekujulised,  
ühe taldriku mõõtmed:  
13 x 12 x 2,5 cm

Kruus
klaasist, topeltseintega,  
südamekujuline, maht 280 ml

Kruus
portselanist,  

Minni või Leedi  
ja Lontu mustriga,  

maht 400 ml

Lauamatt
valentinipäeva  
mustriga, Ø 38 cm

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



3 €

1 30 €

6 €

6 €

Koogivorm
südamekujuline,  
mittenakkuva kattega,  
mõõtmed: 16,3 x 15,5 x 8,5 cm

Koogivormid,  
2 tk

südamekujulised,  
mittenakkuva kattega,  
mõõtmed: 11 x 11 x 5 cm

Muffinivormid,  
12 tk
silikoonist,  
südamekujulised

Muffinite  
kaunistamise komplekt
24 pabervormi ja 24 tikku

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



2 50 €

5 €

4 €

5 €

9 €
9 €

Süda
pehme, tikitud kirjaga,  
valikus 3 disaini,  
kõrgus 21 cm

Diivanipadi
valentinipäeva teemalise  
aplikatsiooniga, külgedel tutid,  
mõõtmed: 30 x 50 cm

Küünal
keraamilises ümbrises,  
südamete mustriga,  
Ø 8,5 cm, kõrgus 10 cm

Pehme mänguasi
südamega, valikus:
kaisukaru või kutsikas, kõrgus 25 cm

Pleed
südamete pealetrükiga,  
mõõtmed: 150 x 200 cm

Lõhnaküünal
klaasis, metallkaanega,  
valikus erinevad lõhnad  
ja värvid, Ø 13,5 cm,  
kõrgus 8 cm

valikus ka:

      

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

SHHO 094418 TESTEX



1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 €

0 80 € 1 30 €
Õhupallid, 30 tk

komplektis erinevad värvid,  
Ø 25 cm

Ühekordsed  
taldrikud, 6 tk
paberist, südamekujulised,  
metalse peegelläikega,  
Ø 18 cm

Ühekordsed  
joogitopsid, 6 tk
paberist, südamete pealetrükiga,  
maht 220 ml

Ühekordsed  
taldrikud,  
12 tk
paberist,  
pealetrükiga,  
Ø 18 cm

Ühekordsed  
joogitopsid,  
12 tk
paberist,  
pealetrükiga,  
maht 220 ml

Ühekordsed  
kõrred, 24 tk
paberist,  
pealetrükiga

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



12 € 7 €

12 €
7 €

12 €

2 50 €

12 €

100% puuvillane  
dressipluus
poistele, kõhutasku  
ja Fly High logo  
pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

Sokid, 2 paari
kõrge puuvillasisaldusega,  
elastaaniga, tüdrukutele  
või poistele, Fly High logoga,  
komplektis erinevad värvid,  
suurused: 31-38

100% puuvillane  
dressipluus*

tüdrukutele, avara lõikega, kahevärviline,  
kõhutasku ja Fly High logo pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

Kott
sangade, paelte ja Fly High logo pealetrükiga,  

universaalne suurus

100% puuvillased  
dressipüksid*

tüdrukutele, pinguldatava  
vöökoha ja taskutega,  

kahevärvilised,  
Fly High logo pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

100% puuvillased  
dressipüksid
poistele, taskute,  
pinguldatava vöökoha  
ja Fly High logo pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

Vöökott
luku ja reguleeritava  

rihmaga, Fly High logoga,  
universaalne suurus

*  Toode on saadaval  
vaid valitud kauplustes.

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



9 €
 al

6 €

9 €

9 €

9 €
 al

Dressipüksid või -pluus
 beebipoistele, Zombie Dash,  

aplikatsiooni ja pealetrükiga, valikus:
kõhutaskuga püksid - 9 €

või taskute ja lukuga dressipluus,  
suurused: 74-98 cm - 10 €

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

Dressipluus 
puuvillane,  

beebipoistele,  
Zombie Dash, tasku,  

aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  

suurused: 74-98 cm

Dressipüksid  
puuvillased,  

beebipoistele,  
Zombie Dash,  

kõhutasku,  
aplikatsiooni  

ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

Dressipüksid  
või -pluus
puuvillased,  
beebitüdrukutele,  
Zombie Dash, aplikatsiooni  
ja pealetrükiga, valikus:
kõhutaskuga püksid - 9 €
või luku ja taskutega dressipluus,  
suurused: 74-98 cm - 10 €



5 €

10 €
 al

5 €
 al

7 €
5 €

10 €

100% puuvillane  
pikkade varrukatega T-särk

poistele, Zombie Dash,  
aplikatsiooni ja pealetrükiga,  

suurused: 104-134 cm

Retuusid
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, soojad,  
Zombie Dash, aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm T-särk 

95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, esiosal lukk,  
Zombie Dash, aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
T-särk või dressipüksid
poistele, Zombie Dash, pealetrükiga,  
valikus: T-särk - 5 €
või puuvillased kõhutasku  
ja aplikatsiooniga püksid - 10 €,
suurused: 104-134 cm

Dressipluus
puuvillane, poistele,  
Zombie Dash,  
kõhutasku,  
aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Dressipüksid  
või -pluus*
80% puuvilla ja 20% elastaani,  
tüdrukutele, Zombie Dash,  
aplikatsiooni ja pealetrükiga,  
valikus: pinguldatava vöökoha  
ja kõhutaskuga püksid - 10 €
või luku ja taskutega  
dressipluus - 12 €,
suurused: 104-134 cm

*  Toode on saadaval  
vaid valitud kauplustes.

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


