
10 €
 al

Kapuutsiga jope  
Bekkin
softshell, tuulekindel, hingav,  softshell, tuulekindel, hingav,  
luku, taskute ja helkuritega,  luku, taskute ja helkuritega,  
valikus: tüdrukutele, veekindel,  valikus: tüdrukutele, veekindel,  
suurused: 104-134 cm - 10 €suurused: 104-134 cm - 10 €
või meestele, niiskuskindel,  või meestele, niiskuskindel,  
suurused: S-XXL - 15 €suurused: S-XXL - 15 €

Pakkumised kehtivad 09.02.2023-22.02.2023 või kuni kaupa jätkub.

Püsi liikvel

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

UUS



7 €

15 €

12 € 11 €

6 €

15 €
Dressipüksid Bekkin 
meestele, pinguldatava vöökoha,  meestele, pinguldatava vöökoha,  
esitaskute, peidetud tagatasku  esitaskute, peidetud tagatasku  
ja valgustpeegeldavate  ja valgustpeegeldavate  
detailidega, suurused: S-XXLdetailidega, suurused: S-XXL

Spordijalatsid Bekkin
naistele, paelte, helkurite ja profileeritud  
sisetaldadega, suurused: 36-41

Kapuutsiga jope Bekkin 
softshell, tuule- ja niiskuskindel,  softshell, tuule- ja niiskuskindel,  
hingav, luku, taskute  hingav, luku, taskute  
ja helkuritega, varrukaotstes  ja helkuritega, varrukaotstes  
takjakinnitused, valikus:takjakinnitused, valikus:
naistelenaistele, suurused: 36-46, suurused: 36-46
või või meestelemeestele, suurused: S-XXL, suurused: S-XXL

Retuusid Bekkin 
naistele, sportlikud, kiirelt kuivavad,  naistele, sportlikud, kiirelt kuivavad,  
hingavad, külgedel läikivad  hingavad, külgedel läikivad  
ja valgustpeegeldavad detailid,  ja valgustpeegeldavad detailid,  
suurused: XS-XLsuurused: XS-XL

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

T-särk  
Bekkin 
naistele,  
sportlik, kiirelt  
kuivav, hingav,  
kahevärviline,  
suurused: XS-XL

pakkumised kehtivad 09.02.2023 kuni 22.02.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

Keep on moving

VEEKINDEL TUULEKINDELOMADUSED HINGAV

Keep on moving

Püsi liikvel



17 €

12 €

15 €

12 €

10 €

12 €

Spordijalatsid Bekkin 
meestele, paelte, valgustpeegeldavate  
detailide ja profileeritud sisetaldadega,  
suurused: 40-45

Dressipluus  
Bekkin  
naistele, sportlik,  
soe, kõrge kaeluse,  
luku ja taskutega,  
ühevärviline,  
suurused: S-XXL

Dressipüksid Bekkin  
naistele, soojad, kõrge veniva vöökoha  

ja lukuga taskutega, ühevärvilised,  
suurused: S–XXL

Dressipluus
kõrge puuvillasisaldusega,  
naistele, pika lõikega,  
külgedel lõhikud, pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

Dressipluus  
Bekkin 

meestele, luku,  
taskute ja  

valgustpeegel- 
davate  

detailidega,  
suurused: S-XXL

Dressipüksid  
meestele,  

pinguldatava  
vöökoha, lukuga  

taskute ja  
valgustpeegeldavate  

detailidega,  
suurused: S-XXL

UUS
Kauplustes on Bekkini UUE KOLLEKTSIOONI  

tooted märgitud sümboliga

KIIRELT KUIVAV VALGUSTPEEGELDAVAD 
DETAILID

SOE PROFILEERITUD 
SISETALD



5 €

6 €

15 €
12 €

Kapuutsiga jope  
Bekkin 
softshell, vee- ja tuulekindel,  softshell, vee- ja tuulekindel,  
hingav, luku, taskute ja  hingav, luku, taskute ja  
valgustpeegeldavate  valgustpeegeldavate  
detailidega, valikus:detailidega, valikus:
poistele, varrukatel takjakinnitusedpoistele, varrukatel takjakinnitused
või tüdrukutele, varrukamansettidega,või tüdrukutele, varrukamansettidega,
suurused: 134-170 cmsuurused: 134-170 cm

T-särk Bekkin 
poistele, kiirelt kuivav, pealetrüki  

ja valgustpeegeldavate  
detailidega, suurused:  

134-170 cm

Spordijalanõud Bekkin* 
poistele, paelte, valgustpeegeldavate  
detailide ja profileeritud sisetaldadega,  
suurused: 33-39
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T-särk Bekkin 
tüdrukutele, kiirelt kuivav, hingav,  
pealetrüki ja valgustpeegeldavate  
detailidega, suurused: 134-170 cm

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

Keep on moving

VEEKINDEL TUULEKINDEL HINGAVOMADUSED

Keep on moving

Püsi liikvel



10 € 10 €
10 €

10 €

15 €
10 €

Dressipluus Bekkin 
poistele, kõhutasku ja  

valgustpeegeldavate detailidega,  
suurused: 134-170 cm

Dressipluus Bekkin 
tüdrukutele, varrukatel valgustpeegeldavad ribad,  
pealetrükiga, suurused: 134-170 cm

Spordijalatsid Bekkin*
tüdrukutele, paelte, valgustpeegeldavate  
detailide ja profileeritud sisetaldadega,  
suurused: 32-37

Kapuutsiga mantel 
beebitüdrukutele, vee- ja niiskuskindel,  

luku, taskute, varrukamansettide  
ja pealetrükiga, sees šerpakangast  

fliisvooder, suurused: 74-98 cm
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Dressipüksid  
Bekkin 

poistele, pinguldatava  
vöökoha, taskute ja  

valgustpeegeldavate  
detailidega, suurused:  

34-170 cm

Dressipüksid Bekkin 
tüdrukutele, pinguldatava vöökoha,  

taskute ja pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

UUS
Kauplustes on Bekkini UUE KOLLEKTSIOONI  

tooted märgitud sümboliga

KIIRELT KUIVAV VALGUSTPEEGELDAVATE 
DETAILIDEGA

SOE PROFILEERITUD 
SISETALDADEGA



10 €
12 €

7 €

5 €

4 €

5 €
9 €

Dressipluus Bekkin 
luku ja taskutega, valikus:

tüdrukutele, kiirelt kuivav, hingav
või poistele, suurused: 104-134 cm

Spordijalatsid  
Bekkin* 

tüdrukutele, paelte,  
valgustpeegeldavate  

detailide ja  
profileeritud  

sisetaldadega,  
valikus:

tüdrukutele,  
suurused: 22-31

või poistele,  
suurused: 22-32

Dressipüksid Bekkin  
poistele, pinguldatava vöökoha,  poistele, pinguldatava vöökoha,  
taskute ja pealetrükiga, suurused: 104-134 cmtaskute ja pealetrükiga, suurused: 104-134 cm

Kapuutsiga jope Bekkin 
softshell, vee- ja tuulekindel, hingav, luku,  softshell, vee- ja tuulekindel, hingav, luku,  

taskute ja valgustpeegeldavate detailidega,  taskute ja valgustpeegeldavate detailidega,  
valikus: valikus: poistelepoistele, varrukatel takjaribad, varrukatel takjaribad

või või tüdrukuteletüdrukutele, varrukamansettide ja pealetrükiga,, varrukamansettide ja pealetrükiga,
suurused: 104-134 cmsuurused: 104-134 cm
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T-särk Bekkin*
tüdrukutele, kiirelt kuivav, hingav,  
dekoratiivse lõhikuga, suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
T-särk Bekkin 
poistele, pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Retuusid  
Bekkin 

tüdrukutele,  tüdrukutele,  
sportlikud,  sportlikud,  
hingavad,  hingavad,  

kiiresti kuivavad, kiiresti kuivavad, 
 kontrastses toonis   kontrastses toonis  

vahetükkide ja  vahetükkide ja  
valgustpeegeldavate  valgustpeegeldavate  

detailidega,  detailidega,  
suurused:  suurused:  

104-134 cm104-134 cm

Keep on moving

Keep on moving

pakkumised kehtivad 09.02.2023 kuni 22.02.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

Keep on moving

HINGAV VALGUSTPEEGELDAVATE 
DETAILIDEGA

VEEKINDEL TUULEKINDEL PROFILEERITUD 
SISETALDADEGA

KIIRELT KUIVAV

Keep on moving

Püsi liikvel



9 €

9 €

4 €
 al

12 € 12 €

Vihmajope 
beebipoistele, vee- ja niiskuskindel,  
luku ja taskutega, sisse saab  
kinnitada sooja jope,   
suurused: 74-98 cm

Kapuutsiga  
jope 

beebipoistele,  
soe, luku, taskute ja  

aplikatsiooniga,  
võimalik kinnitada  

vihmajope külge,  
suurused: 74-98 cm

100%  
puuvillane  
beebiriiete  

komplekt 
poistele, komplektis:  

pikkade varrukatega bodi,  
luku ja kapuutsiga  

vest ja Madagaskari  
pealetrükiga püksid,  
suurused: 62-92 cm

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt 

tüdrukutele, komplektis:  
pikkade varrukatega bodi,  

trukkidega sviiter ja Minni  
pealetrükiga püksid,  
suurused: 62-92 cm

100% puuvillane  
pikendatav bodi  
beebidele, 2 rida trukke, valikus:
poistele, peenetriibuline,  
suurused: 62-92 cm - 4 €
või tüdrukutele, embleemiga,  
varrukatel tikandid,  
suurused: 62-92 cm - 4,50 €

©
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KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

SISEMINE KIHT

VÄLIMINE KIHT

Kinnita 
omavahel või 
kanna eraldi!



2 €
 al

4 50 
 al

€

2 50 
  al

€

3 €

2 €
 al Sokid, 3 paari 

kõrge orgaanilise puuvilla sisaldusega,  
elastaaniga, tüdrukutele, komplektis  
erinevad disainid, suurused:  
23-30 - 2 € või 31-38 - 2,50 €

Topid, 2 tk 
95% orgaanilist puuvilla  
ja 5% elastaani, tüdrukutele,  
komplektis erinevad värvid,  
suurused: 134-164 cm

Bokserid, 2 paari 
95% orgaanilist puuvilla  

ja 5% elastaani, poistele,  
pealetrükiga, komplektis  

erinevad disainid,  
suurused: 92-128 cm - 4,50 €

või 134-164 cm - 5 €

Sokid, 3 paari 
kõrge orgaanilise puuvilla sisaldusega,  
elastaaniga, poistele, komplektis  
erinevad disainid, suurused:  
23-30 - 2 € või 31-38 - 2,50 €

Aluspüksid, 2 paari 
95% orgaanilist puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, komplektis erinevad värvid,  
suurused: 92-128 cm - 2,50 € või 134-164 cm - 3 €

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’
Certified by USB

TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



4 €

1 80 €

4 € 0 80 €

2 €

2 50 €

Joonistuskomplekt  
reisimiseks 
komplektis: joonistusraamat  
ja 3 kustutatavat markerit

Kleepsuvihik 
komplektis 5 kleepsulehte ja vihik,  
valikus erinevad teemad

3D-kleepsud 
valikus Disney või Marveli tegelastega

3D-vahumosaiik 
komplektis: kokkupandav kujund ja vahukleepsud,  

valikus erinevad disainid

Templid, 26 tk
komplektis erinevad  

disainid ja värvid,  
saadaval erinevad  

komplektid

Kraabitavad kaardid
 bambusest  

kraapimispulgaga,  
komplektis 6 lehte,  

valikus erinevad  
disainid

valikus  
ka:

   
valikus  

ka:

   

valikus  
ka:

    
  

valikus  
ka:

    
  

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



5 €
 al

9 €

12 € 10 € 2 50 €

20 € Kohvilaud 
hüatsindirohust plaadi ja metalljalgadega,  
ø 40 cm, kõrgus 50 cm

Korv 
punutud, sangadega, valikus: 
ø 20,5 cm, kõrgus 18 cm – 5 €,
ø 27 cm, kõrgus 23 cm – 7 €,
ø 35 cm, kõrgus 26 cm – 10 €,
ø 39 cm, kõrgus 31 cm – 15 €

Kunsttaim 
punutud  

lillepotiümbrises,  
ø 16 cm,  

kõrgus 60 cm

100% puuvillane  
padjapüür

pealetrükiga,  
mõõtmed: 45 x 45 cm

Diivanipadi 
100% puuvillases püüris,  
tuttidega, ø 40 cm

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

pakkumised kehtivad 09.02.2023 kuni 22.02.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



12 €

2 50 € 3 €

5 €

9 €12 €

7 €

Lauamatt 
boho-stiilis,  
narmaste ja  
pealetrükiga,  
ø 38 cm

100% puuvillane  
laudlina 
mõõtmed: 140 x 220 cm

Lillepotiümbris 
hüatsindirohust,  
plastikust sisemise  
osaga, ø 12,5-17,5 cm,  
kõrgus 13 cm

Toos 
kaane ja tutiga,  
ø 14 cm, kõrgus 11 cm

Kaunistus 
riputatav, naturaalsetest  
materjalidest, mõõtmed:  

ø 30 cm, ø 25 cm ja ø 20 cm

Laualamp 
keraamiline, tekstiilist varjuga,  
põhi ø 14 cm, kõrgus 19,5 cm,  
lambivari ø 22 cm, kõrgus 16 cm,  
kogupikkus 30 cm

Valguskett 
patareitoitega,  

20 lambipirnikujulist  
lampi, 165 cm pikk,  

patareid ei kuulu  
komplekti

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137



5 €

9 €

9 €

9 €
 al

Sojaõlist valmistatud  
lõhnaküünal 

klaasis, kauni puidust kaanega,  
valikus erinevad lõhnad,  

ø 11 cm, kõrgus 8,5 cm

Kell 
metallist, loft-stiilis, pendliga,  

mõõtmed: 15,5 x 31 x 3 cm,  
patareid ei kuulu komplekti

Lillepotiümbris 
metallist, loft-stiilis, jalgadega, valikus: 

ø 20,5 cm, kõrgus 19,6 cm - 9 €,
ø 26,5 cm, kõrgus 28 cm - 12 €

Kandik 
metallsangadega,  

mõõtmed: 33 x 33 x 5/10 cm

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


