
2 50 €
Riidepuud, 8 tk
veluurkatte, sälkude ja pöörleva konksuga,  
valikus 4 erinevat värvi,  
ühe riidepuu mõõtmed: 42 x 23 x 0,5 cm

KUUM!

Korras  
kodu

Pakkumised kehtivad 23.02.2023-08.03.2023 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



4 €
Peanaha  
masseerija 
puidust käepideme ja silikoonist harjastega,  
mõõtmed: 10 x 8,5 cm

5 €
Vannipadi 
pehme, veekindel, 
iminappade ja pealetrükiga,  
mõõtmed: 28 x 18 x 4 cm

4 €
Kosmeetiline  
peapael 
velvetist,  
mõõtmed: 19 x 9,5 cm

4 €
Juukserätik 

50% puuvilla ja 50% bambuskiude,  
mõõtmed: 65 x 30 cm

5 €
al

100% puuvillane rätik 
500 GSM, lehemustriga, valikus:  

50 x 100 cm - 5 €, 
70 x 140 cm - 10 €

15 €
Vanniriiul 
bambusest, reguleeritava pikkusega,  
metallist raamatutoe ja erinevate  
sektsioonidega asjade hoiustamiseks,  
mõõtmed: 70-105 x 22 x 3 cm

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

   

pakkumised kehtivad 23.02.2023 kuni 08.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



3 €
Vatipatjade  

hoidik  
kaanega,  

ø 7,5 cm,  
kõrgus 19,4 cm

6 €
Vannitoapeegel 

bambusest raami  
ja reguleeritava tugijalaga,  
mõõtmed: 15,5 x 20 x 1,5 cm

4 €
Uksenagi  
metallist,  
5 konksu erinevatel kõrgustel,  
mõõtmed: 38,5 x 8,5 x 30,5 cm

10 €

Prügikast 
metallist,  

reljeefse mustri  
ja pedaaliga,  

ø 16,8 cm,  
kõrgus 24 cm

7 €
Keraamiline  
seebidosaator 
pumba ja kahe sektsiooniga,  
mõõtmed: 11 x 11 x 18 cm

Vatipatjade hoidik 
kaanega, 

 mõõtmed: 9,4 x 9,4 x 9,4 cm

2 50 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



15 €
Kardinad, 2 tk  
metallaasadega,  
läbikumavad,  
õrna triibulise mustriga,  
mõõtmed: 140 x 260 cm 

15 €
Kardinad, 2 tk  
metallaasadega, läbikumavad, 
õrna triibulise mustriga,  
mõõtmed: 140 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



17 €
Kardin
metallaasadega, läbikumav,  
õrna mustriga,  
mõõtmed: 135 x 260 cm 

17 €
Kardin
puuvillane,  
silmuste ja horisontaalse  
triibulise mustriga,  
mõõtmed: 140 x 280 cm

15 €
Kardin

metallaasade  
ja pealetrükiga,  

mõõtmed: 140 x 260 cm

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



20 €
Laelamp 
punutud varjuga,  
mõõtmed: ø 43 cm,  
kõrgus 20 cm

6 € Seinakell 
ø 30,5 cm, sügavus 4 cm,  
patareid ei kuulu komplekti

4 €
Linik 

pealetrükiga,  
mõõtmed: 33 x 150 cm

3 €
 al

Korv 
tekstiilvoodri ja sangadega,  

erinevad värvid, valikus: 
30 x 19 x 17 cm - 3 €, 

33 x 23 x 20 cm - 4,50 €, 
39 x 27 x 22 cm - 5,50 €

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

17 €
Tumba 
polsterdatud, pealetrükiga,  
ø 31,5 cm, kõrgus 37 cm

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

      

pakkumised kehtivad 23.02.2023 kuni 08.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



3 €
 al

Lillevaas 
keraamiline, kolmevärviline,  

valikus: madal, ø 9 cm,  
kõrgus 15 cm - 3 €

või kõrge ja sangadega,  
ø 13 cm, kõrgus 20,5 cm - 6 €

10 €
Seinakaunistus 
kõrge puuvillasisaldusega,  
makramee-stiilis,  
valikus 2 disaini,  
mõõtmed: 40 x 80 cm

17 €
Tumba 

polsterdatud, pealetrükiga,  
ø 31,5 cm, kõrgus 37 cm

3 €
Padjapüür 
ühel poolel pealetrükk,  
mõõtmed: 45 x 45 cm

12 €
100% puuvillane pleed 
reljeefse mustriga,  
mõõtmed: 130 x 160 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

KUUM!

valikus ka:

   

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



7 €
LED-laualamp 

ümmargune, metalljalaga,  
ø 15 cm, kõrgus 36 cm,  

patareid ei kuulu komplekti

6 €
Seinakell
ø 30,5 cm,  
sügavus 4 cm,  
patareid ei kuulu  
komplekti

20 € Laelamp 
punutud varjuga,  
mõõtmed: ø 30 cm,  
kõrgus 15 cm

3 €
 al

Korv 
punutud, erinevad värvid ja mustrid, valikus: 
ø 20 cm, kõrgus 11 cm - 3 €, 
ø 26 cm, kõrgus 12 cm - 4,50 €, 
narmastega, ø 29 cm, kõrgus 24 cm - 7 €, 
tuttidega, ø 39 cm, kõrgus 28 cm - 10 €

www.tuv.com  
ID 1111236137

Korv 
tekstiilvoodriga, valikus erinevad: 

nelinurkne, madal, mõõtmed: 20 x 15 x 10 cm - 2,50 €, 
ümmargune, ø 18 cm, kõrgus 15 cm - 3 €, 

nelinurkne, mõõtmed: 20 x 20 x 15 cm - 4 €, 
nelinukrne, metallaasadega, mõõtmed: 33 x 23 x 17 cm - 5,50 €

2 50 
  al

€

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



7 € Köögipaberi hoidik 
metallist, puidust alusega,  
ø 15 cm, kõrgus 33 cm

9 € Taldrikute riiul 
puidust,  
mõõtmed: 25 x 25 x 22 cm

10 €
Pipraveski  

bambusest,  
keraamilise teraga,  

reguleeritava  
jahvatusastmega, 

 ø 6 cm, kõrgus 30 cm

4 €
Köögiviljariiv 
metallist,  
puidust käepidemega,  
ø 12 cm, kõrgus 27 cm

9 €
Lõikelaud 
puidust, metallist käepidemega,  
ø 30,5 cm, 
käepideme pikkus 14 cm

20 €
Puuviljakorv 

metallist, kahekordne,  
puidust sangaga,  

mõõtmed: 29,5 x 20 x 34 cm

5 €
Võitoos 
bambusest aluse ja läbipaistva  
plastikkaanega,  
mõõtmed: 24 x 18 x 7 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



4 €
100% puuvillane  
T-särk 
pealetrükiga,  
suurused: S-XXXL

4 €
100% puuvillane  
T-särk 
pealetrükiga,  
suurused: S-XXXL

12 €
100% lüotsellist  
kleit 
krae, tasku  
ja ovaalse alläärega,  
kaelusel nööbid,  
suurused: 36-44

6 € 100% puuvillane  
T-särk 
õlgadel värviline tikand,  
suurused: S-XXXL

4 € 100% puuvillane T-särk 
pealetrükiga, suurused: S-XXXL

pakkumised kehtivad 23.02.2023 kuni 08.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



12 €
Dressipluus 
avara lõike ja triibulise  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

7 €
100% puuvillane  

T-särk 
Batmani teemalise  

pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

15 €
Teksad 
viskoosi-  
ja elastaanisisaldusega,  
taskute ja laiade  
säärtega, suurused: 36-44

7 €
100% puuvillane  
T-särk 
Marveli teemalise  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

6 €
Dressipüksid  
pinguldatava vöökoha,  
taskute ja sirge lõikega,  
ühevärvilised,  
suurused: S-XXL4 €

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

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



5 €
100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk 
tüdrukutele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 134-170 cm

5 €
100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk 
tüdrukutele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 134-170 cm

5 € 100% puuvillased T-särgid, 2 tk  
poistele, pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 134-170 cm

6 € Retuusid, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, komplektis:  
üks ühevärviline paar  
ja üks pealetrükiga paar,  
suurused: 134-170 cm

12 €
100% puuvillased  

dressipüksid,  
2 paari  

poistele, pinguldatava vöökoha,  
taskute ja pealetrükiga,  

komplektis erinevad disainid,  
suurused: 134-170 cm

7 € Dressipluus 
taskutega, ühevärviline,  
suurused: 134-170 cm

komplektis:

komplektis:

komplektis:

komplektis:

   

   

   

pakkumised kehtivad 23.02.2023 kuni 08.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk 
tüdrukutele, komplektis üks pealetrükiga  
ja üks ühevärviline, suurused: 104-134 cm

7 €
100% puuvillane  
bomber-dressipluus 
poistele, luku, kõrge kaeluse, taskute  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

7 €
100% puuvillane dressipluus 
tüdrukutele, luku,  
taskute ja embleemiga,  
suurused: 104-134 cm

5 €
Retuusid, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 104-134 cm

9 €
100% puuvillased  

dressipüksid, 2 paari
poistele,  

pinguldatava vöökoha ja taskutega,  
komplektis üks paar ühevärvilisi  

ja üks paar pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk 

poistele, komplektis üks pealetrükiga  
ja üks ühevärviline, suurused: 104-134 cm

4 50 €

4 50 €

KUUM!

komplektis:

komplektis:

komplektis:

   

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



9 €
100% puuvillased tudukombed, 2 tk 
beebipoistele või -tüdrukutele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid, suurused: 56-92 cm

4 €

100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk 

beebitüdrukutele,  
pealetrükiga, komplektis  

erinevad disainid,  
suurused: 80-98 cm

4 €

Retuusid,  
2 paari 

95% puuvilla  
ja 5% elastaani,  

beebitüdrukutele,  
pealetrükiga,  

komplektis  
erinevad  
disainid,  

suurused:  
74-98 cm

4 €

100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk  
beebipoistele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 80-98 cm

6 €
100%  
puuvillased  
dressipüksid, 2 paari 
beebipoistele, pinguldatava vöökoha  
ja pealetrükiga, komplektis erinevad disainid, suurused: 74-98 cm

4 € 100% puuvillased  
T-särgid, 2 tk 
beebitüdrukutele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 80-98 cm

6 €
100%  

puuvillased  
dressipüksid,  

2 paari 
beebipoistele,  

pinguldatava vöökoha,  
taskute ja pealetrükiga,  

komplektis erinevad disainid,  
suurused: 74-98 cm

4 €
100%  
puuvillased  
T-särgid, 2 tk  
beebipoistele,  
pealetrükiga,  
komplektis  
erinevad  
disainid,  
suurused:  
80-98 cm

4 € Retuusid, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
beebitüdrukutele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 74-98 cm

valikus  
ka:

   

komplektis:

komplektis:

komplektis:

komplektis:

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


