
2 €
 al

100% puuvillane  
T-särk
pealetrükiga, valikus: 
poistele, suurused:  
104-134 cm - 2 € 
või naistele, suurused:  
S-XXXL - 4 €

Loodusele  
lähemal

Pakkumised kehtivad 09.03.2023-22.03.2023 või kuni kaupa jätkub.

KUUM!

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



2 50 €

2 50 €

4 €
4 €

100% puuvillane  
T-särk 

tüdrukutele või poistele,  
pealetrükiga, suurused: 104-134 cm

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

100% puuvillane  
T-särk
tüdrukutele või poistele,  
pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane T-särk
poistele, pealetrükiga, suurused: 134-170 cm

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

100%  
 puuvillane  

T-särk
pealetrükiga,  

valikus: naistele,  
suurused: S-XXXL

või meestele,  
suurused: S-XXL

2 €
valikus  

ka:

   

dostępna  
również:

   

2 €

pakkumised kehtivad 09.03.2023 kuni 22.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



The Simpsons TM & © 20th Television”

7 €

11 €

11 €

5 €

10 €

Kleit 
venivast  

soonikkangast,  
pealetrükiga,  

suurused:  
134-170 cm

Teksad 
tüdrukutele, laia lõikega,  
kulutatud, taskutega,  
suurused: 134-170 cm

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

100%  
puuvillane  
dressipluus
poistele, luku,  
taskute ja  
Simpsonite  
pealetrükiga,  
suurused:  
134-170 cm

100% puuvillane  
T-särk

poistele,  
Simpsonite pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

seljal  
pealetrükk

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



6 €
7 €

17 €

12 €

12 €

Kleit
venivast  
soonikkangast,  
krae, nööpide  
ja rõhutatud  
vöökohaga,  
ühevärviline,  
suurused: 36-44

Teksad
elastaaniga, naistele,  
liibuvad, skinny-lõike  
ja taskutega,  
suurused: 36-44

Polosärk 
puuvillane, naistele,  
soonikkangast,  
krae ja nööpidega,  
ühevärviline,  
suurused: S-XXXL

Teksajakk
naistele, taskute ja nööpidega,  
viimistlemata alläärega,  
suurused: S-XL

Polosärk
naistele, soonikkangast,  
kraega, ühevärviline,  
suurused: S-XXL

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



7 €

7 €

7 €

7 € 12 €
Dressipüksid 

elastaaniga, meestele,  
pinguldatava vöökoha,  

taskute, põlveõmbluste ja venivate  
mansettidega, ühevärvilised,  

suurused: 30-38

Retuusid
soonikkangast,  

veniva vöökohaga,  
suurused: S-XXL

Polosärk
meestele, krael ja varrukatel  
kontrastses toonis triibud,  
suurused: S-XXL

100%  
puuvillane  
T-särk 
meestele,  
Rick ja Morty  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

100% puuvillane  
T-särk 

meestele, Looney Tunes'i  
tegelaste pealetrükiga,  

suurused: S-XXL

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



3 €
5 €

6 €

5 €

3 €
5 €

Sokid, 3 paari
kõrge puuvillasisaldusega,  
5% orgaanilist puuvilla, 
naistele, ühevärvilised,  
komplektis erinevad  
värvid, suurused: 35-42

Aluspüksid,  
2 paari 

90% puuvilla, 5% orgaanilist  
puuvilla ja 5% elastaani,  

naistele, ühevärvilised,  
komplektis erinevad värvid,  

suurused: S-XXL

Sokid,  
3 paari

kõrge  
bambuskiudude  

sisaldusega,  
elastaaniga,  

naistele, pehmed,  
ühevärvilised,  

kiirelt kuivavad  
ja antibakteriaalsete  

omadustega,  
suurused: 35-42

Stringid, 2 paari
90% puuvilla, 5% orgaanilist  
puuvilla ja 5% elastaani,  
naistele, ühevärvilised,  
komplektis erinevad värvid,  
suurused: S-XL

Rinnahoidja
90% puuvilla,  

5% orgaanilist puuvilla  
ja 5% elastaani,  

ühevärviline,  
suurused: S-XL

hellita  
oma  

nahka  
looduslike  

materja- 
lidega

Bokserid, 2 paari 
90% puuvilla,  
5% orgaanilist puuvilla  
ja 5% elastaani,  
naistele, ühevärvilised,  
komplektis erinevad  
värvid, suurused: S-XXL

valikus  
ka:

   

kaheses  
pakis ka:

   

valikus  
ka:

   

pakkumised kehtivad 09.03.2023 kuni 22.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



5 €

10 €
5 €

6 €

11 €

9 €
11 €

100%  
orgaanilisest  

puuvillast  
dressipüksid

pinguldatava vöökoha,  
taskute, pealetrüki  

ja eri värvi säärtega,  
suurused: 104-134 cm

100%  
orgaanilisest  

puuvillast kleit
pealetrüki  

ja kroogitud vöökohaga,  
suurused: 104-134 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast dressipluus
luku ja erinevat värvi varrukatega  
või kapuutsi ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100%  
orgaanilisest  
puuvillast  
T-särk
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100%  
orgaanilisest  
puuvillast T-särk
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast seelik

taskute, pealetrüki  
ja veniva vöökohaga,  
suurused: 104-134 cm

100%  
orgaanilisest  

puuvillast  
dressipluus

pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

valikus  
ka:

   

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



5 € 7 €

9 €
6 €

5 € 6 €

100% orgaanilisest  
puuvillast dressipluus

luku ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast dressipluus
beebidele, luku ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast T-särk
beebidele, pealetrükiga,  
suurused: 80-98 cm

100%  
orgaanilisest  
puuvillast  
dressipluus
beebidele, pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast dressipüksid 
pinguldatava vöökoha  
ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast T-särk
beebidele, pealetrükiga,  
suurused: 80-98 cm

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’



5 €

5 €

7 €

5 €

9 €

7 €

5 €
100%  
orgaanilisest  
puuvillast  
dressipluus
beebidele,  
luku ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100%  
orgaanilisest  
puuvillast  
retuusid
beebidele, pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast bodi
beebidele, pealetrükiga,  
suurused: 62-92 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast  
tudukombe
beebidele, pealetrüki  
ja avatud jalaotstega,  
suurused: 62-92 cm

100%  
orgaanilisest  
puuvillast bodi
beebidele, pealetrüki  
ja avatud jalaotstega,  
suurused: 62-92 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast bodi

beebidele, pealetrükiga,  
suurused: 62-92 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast  

tudukombe
beebidele, pealetrüki  

ja avatud jalaotstega,  
suurused: 74-98 cm

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX  2768

‘organic’
Certified by USB

TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



2 50 € 1 30 €

4 50 €

4 €

2 50 €
2 50 €

Küülik
keraamiline,  
pärlmutter-viimistlusega,  
kõrgus 8,5 cm

Muna
keraamiline, reljeefse mustriga,  
matt, Ø 8,5 cm, kõrgus 10,5 cm

Küülik
keraamiline,  

kõrgus 19,5 cm

LED-valguskett
15 munakujulist lampi,  
Ø 4,2 cm, kõrgus 6 cm,  
keti pikkus 2,4 m,  
patareid ei kuulu komplekti

Lillepotiümbris
keraamiline,  

pärlmutter-viimistlusega,  
Ø 11 cm, kõrgus 12,5 cm

Õitsev hortensia 
metallämbris kunstlill,  
Ø 10 cm, kõrgus 14 cm

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

Avasta
lihavõttepakkumised



1 30 €

9 €

5 €

5 €

10 €

Lihavõttepärg
seest Ø 22 cm,  
väljast Ø 37 cm

Lihavõttekaunistus
riputamiseks, Ø 27 cm

Laudlina   
pealetrükiga,  

mõõtmed: 140 x 200 cm

Küülik
keraamiline, valikus kaks disaini,  
kõrgus 23,5 cm

Muna
keraamiline, reljeefse värvilise mustriga,  
Ø 6 cm, kõrgus 8 cm

   

valikus ka:

      

valikus ka:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Avasta
lihavõttepakkumised



4 50 €

12 €

4 €

6 €

16 €

Lillepotialused,  
2 tk 
metallist, mustriga,  
kokkupandavad,  
mõõtmed:  
20,25 x 20,25 x 28 cm  
ja 25 x 25 x 38 cm

Lillepotiümbris 
keraamiline, džuudköitega,  
riputamiseks, Ø 15,5 cm,  
kõrgus 13,7 cm

Lillepotiümbris
reljeefse mustriga,  

Ø 12 cm, kõrgus 12,5 cm Lillepott
Ø 13,5 cm, kõrgus 13,5 cm 

Lillepott
plastikust,  
välimine viimistlus  
imiteerib betooni,  
eemaldatav sisemine  
osa muudab taimede  
eest hoolitsemise  
lihtsamaks,  
mõõtmed:  
26,5 x 26,5 x 50 cm

pakkumised kehtivad 09.03.2023 kuni 22.03.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



5 €

5 €12 €

4 €

9 € 4 €
Kasvuhoone
metallraami ja avatava katusega,  
mõõtmed: 25 x 14 x 20 cm

Kastekann
metallist, Ø 10 cm,  

kõrgus 10 cm,  
kogupikkus 21,5 cm

Fiskarsi oksakäärid 
kerged ja lihtsasti kasutavad,  

kuni Ø 2 cm Fiskarsi aiakühvel
mugava käepidemega

Fiskarsi kultivaator
mugava käepidemega

Lillepotiümbris 
tsemendist, Ø 16 cm,  
kõrgus 15 cm

riputusavaga

teritatav

ergonoomiline  
kuju

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



5 €

3 €
2 €

2 50 €

3 €

2 50 
 al

€

7 €
Koristustarvikud
osaliselt valmistatud  
ümbertöödeldud plastikust,  
valikus: veehari, mõõtmed:  
45 x 7,5 x 2 cm - 2,50 €,
müügil ilma varreta,
aknapesuhari,  
teleskoopvarrega,  
mõõtmed: 31 x 6 cm - 7 €

Aknapesuhari
harja ja kaabitsaga,  
osaliselt valmistatud  
ümbertöödeldud plastikust,  
mõõtmed: 26 x 25 x 11 cm

Põrandahari
osaliselt valmistatud  
ümbertöödeldud plastikust,  
müügil ilma varreta, valikus:
küürimishari, lühikeste  
tugevate harjastega,  
mõõtmed: 27 x 5,5 x 8,5 cm
või tavaline hari, pikkade harjastega,  
mõõtmed: 27 x 6 x 10 cm

eemaldatav  
kate

Nõudepesukomplekt
osaliselt valmistatud  

ümbertöödeldud  
plastikust, komplektis:  

2 kahepoolset käsna ja lapp,  
mõõtmed: 20 x 10 x 6 cm

Ämber
kokkuvolditav,  

silikoonist, sangaga,  
maht 10 l, mõõtmed:  

33,5 x 32,8 x 5-24,5 cm

praktiline ja lihtne  
kasutada

Hari
osaliselt valmistatud  

ümbertöödeldud plastikust,  
mõõtmed: 10 x 5 x 16 cm

Riiderull 
osaliselt valmistatud ümbertöödeldud plastikust,  
silikoonist rulli ja eemaldatava kattega,  
mõõtmed: 17 x 11,5 x 7 cm

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

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005


