
Kleita, 
100% organiskā 
kokvilna
meitenēm, 
izmēri: 104–134 cm – 2,50 €, 
izmēri: 134–164 cm – 4 €, 
vai sievietēm, 
izmēri: 36–44 – 5 €

Certi� ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

krāsas:

Certi� ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

 no

2 €50
TOP!

    

krāsas:
krāsas:

Certi� ed by ECOCERT 
EGL/214167

Piedāvājumi spēkā no 22.04.2021. līdz 05.05.2021. Preču skaits ierobežots.

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

Viegli apģērbi 
jaunā kvalitātē



2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

4 € T krekls, 100% organiskā 
kokvilna
meitenēm, ar fotoapdruku, 
izmēri: 134–164 cm

4 €
Šorti, 100% 

organiskā kokvilna
meitenēm, ar kabatām, 

savilkumu sānos un 
sasienamu aukliņu jostasvietā, 

izmēri: 134–164 cm

4 €
Legingi  
95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
meitenēm, 
ar spīdīgiem 
elementiem un 
apdruku visas 
kājas garumā, 
izmēri: 134–164 cm

4 €

Kombinezons, 
100% organiskā 
kokvilna
meitenēm, 
ar lencītēm, 
gumiju jostasvietā 
un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 100% 
organiskā kokvilna

meitenēm, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Šorti, 100% 
organiskā 
kokvilna
ar sasienamu aukliņu 
jostasvietā, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Legingi 
95% kokvilnas un 
5% elastāna, meitenēm, 
ar apdruku, izmēri: 98–134 cm

Tops, 100% organiskā kokvilna
meitenēm, ar pagarinātu aizmuguri un 
sasienamām lentītēm sānos, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

krāsas:

krāsas:

krāsas:

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU piedāvājumi spēkā no 22.04.2021. līdz 05.05.2021.



2 €50

1 €50

Šorti, 100% 
organiskā 

kokvilna
zēniem, ar kabatām 

un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 

ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

2 €
Tops, 100% 
organiskā kokvilna
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
Tops, 

100% organiskā 
kokvilna

zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

4 € Šorti, 100% 
organiskā 
kokvilna
zēniem, ar kabatām 
un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
ar apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

4€

T krekls, 
100% 
organiskā 
kokvilna
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

4 €
T krekls, 100% 
organiskā 
kokvilna
zēniem, 
ar Blīkšķu Bannija 
apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna

zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



5 €

2 €50

2 €50

2 €50

Tops, 100% 
organiskā 
kokvilna
meitenēm, 
ar diagonālu 
volānu apakšmalā, 
izmēri: 80–98 cm

4 € Kleita, 
100% organiskā kokvilna
meitenēm, ar apkaklīti un volāniem 
plecu daļā, priekšpusē pogājama, 
ar apdruku, izmēri: 74–98 cm

Šorti, 100% 
organiskā kokvilna
meitenēm, 
ar kabatām 
un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
ar dekoratīvu uzšuvi, 
izmēri: 104–134 cm

2 €

Tops, 
100% organiskā 

kokvilna
zēniem, 

ar apdruku un 
dekoratīvu 

uzšuvi, 
izmēri: 

80–98 cm

Šorti, 100% organiskā 
kokvilna

zēniem, ar lielu kabatu priekšpusē 
un sasienamu aukliņu jostasvietā, 
ar apdruku un dekoratīvu uzšuvi, 

izmēri: 74–98 cm

Apģērbu komplekts 
mazuļiem, 

100% organiskā 
kokvilna

zēniem, 
komplektā ietilpst

 T krekls ar apdruku 
un šorti ar kabatām 

un sasienamu
 aukliņu jostasvietā, 

vienkrāsaini, 
izmēri: 74–98 cm

krāsas:

Certi� ed by 
CU1004064

‘organic’
Certi� ed by USB

TEX4172

‘organic’

Certi� ed by
CU1075906

‘organic’

Certi� ed by
USB TEX 4172

‘organic’

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

    

krāsas:krāsas:

krāsas:

krāsas:

krāsas:

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU piedāvājumi spēkā no 22.04.2021. līdz 05.05.2021.



9 €

2 €50Legingi, 100% organiskā 
kokvilna

zēniem, ar apdruku, izmēri: 56–80 cm

4 € Bodijs, 100% kokvilna
zēniem, ar kabatu, vai meitenēm, 
ar apdruku, izmēri: 62–92 cm

4 €
Rāpulītis, 
100% organiskā 
kokvilna
zēniem, ar lielu kabatu 
priekšpusē, apdruku un 
dekoratīvu uzšuvi, 
izmēri: 62–80 cm

5 €
2 bodiju komplekts
100% kokvilna vai 95% kokvilnas 
un 5% elastāna, meitenēm, 
ar apdruku, izmēri: 62–92 cm

krāsas:

Apģērbu komplekts 
mazuļiem, 100% kokvilna

meitenēm, komplektā ietilpst 
vienkrāsains bodijs un 

kombinezons ar izšuvumu, 
vai zēniem, komplektā ietilpst 

bodijs ar tauriņu un 
bikses ar bikšturiem, 

izmēri: 62–92 cm

4 €
NUK 
pudelīte
barošanas 
pudelīte, 
16–18 mēnešus 
veciem 
mazuļiem, 
ar knupīti, 
tilp. 250 ml

5€

Krūzīte 
NUK Active Cup
ar silikona snīpīti un klipsi, 
bērniem no 12 mēnešu vecuma, 
tilp. 300 ml

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0532

‘organic’

meitenēm:

krāsas:

    

zēniem:

Šo bukletu un daudz iedvesmas avotu meklē www.pepco.lv



2 €50

2 €50

1 €80

5 €
Pidžama, 100% 

organiskā 
kokvilna

zēniem, T krekls 
ar apdruku un

 vienkrāsaini šorti, 
izmēri: 92–128 cm

6 €
Pidžama, 
100% organiskā 
kokvilna
zēniem, T krekls 
ar apdruku un 
vienkrāsaini šorti, 
izmēri: 134–176 cm

3 īszeķu pāru 
komplekts 
76% organiskās kokvilnas, 
22% poliamīda un 2% elastāna, 
zēniem, komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 23–30 vai 31–38

Šorti 
95% kokvilnas un 5% elastāna, 

zēniem, ar apdruku un uzrakstiem 
uz gumijas, dažādi dizaini, 

izmēri: 92–128 cm vai 134–164 cm

3 biksīšu komplekts, 
100% organiskā 
kokvilna
ar apdruku, 
komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 92–128 cm

Certi� ed by USB
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2108

‘organic’
Certi� ed by ECOCERT

224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by 
CU1000980

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU piedāvājumi spēkā no 22.04.2021. līdz 05.05.2021.

Pidžamas bērniem 
un pieaugušajiem, 

100% organiskā 
kokvilna

TOP!



5 €

2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

1 €80

3 īszeķu pāru komplekts 
77% organiskās kokvilnas, 
22% poliamīda un 1% elastāna, 
meitenēm, komplektā 
dažādi dizaini, 
izmēri: 23–30 vai 31–38

Apakškrekls
95% kokvilnas un 5% elastāna, 
meitenēm, ar sasietu lentīti, 
vienkrāsains, 
izmēri: 92–128 cm

Pidžama, 
100% organiskā 

kokvilna
meitenēm, 

ar apdruku, 
izmēri: 92–128 cm

6€

Pidžama, 
100% 
organiskā 
kokvilna
meitenēm, 
ar raupju piedurkņu 
un bikšu staru apmali, 
ar apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

3 biksīšu komplekts, 
100% organiskā kokvilna
meitenēm, komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 92–128 cm

3 biksīšu komplekts, 
100% organiskā 
kokvilna
meitenēm, 
komplektā 
dažādi dizaini, 
izmēri: 
134–164 cm

2 topu 
komplekts
95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 134–164 cmCerti� ed by ECOCERT

224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0738

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2108

‘organic’

‘made with 77%
organic materials’

Certi� ed by 
CU1057669

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



3 €

7 €

1 €80

Pidžama, 
100% organiskā 
kokvilna
vīriešiem, T krekls 
ar apdruku un 
vienkrāsaini šorti, 
izmēri: M–XXL

2 biksīšu komplekts 
95% organiskās kokvilnas 

un 5% elastāna, sievietēm, 
komplektā vienkrāsainas 

un svītrainas biksītes,
izmēri: S–XXL

3 €2 biksīšu komplekts
95% organiskās kokvilnas 

un 5% elastāna, sievietēm, 
ar mežģīnēm, izmēri: S–XXL

6 €
Naktskrekls, 
100% organiskā 
kokvilna
sievietēm, ar apdruku,
izmēri: S–XXL

Pidžama, 
100% organiskā 
kokvilna
sievietēm, ar apdruku, 
T krekls ar dziļu 
izgriezumu aizmugurē, 
izmēri: S–XL

3 īszeķu pāru komplekts 
76% organiskās kokvilnas, 
22% poliamīda un 2% elastāna, 
sievietēm, ar kontrastējošas krāsas 
svītrām uz apmalītes, purngalā un 
papēža daļā, izmēri: 35–42

Certi� ed by USB
 TEX2108

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0738

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0738

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by 
CU1000980

7 €

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU piedāvājumi spēkā no 22.04.2021. līdz 05.05.2021.



5 € T krekls, 
100% 
organiskā
kokvilna
vīriešiem, ar apdruku, 
izmēri: M–XXL

4 €
T krekls, 
100% 
organiskā
kokvilna
vīriešiem, ar apdruku, 
izmēri: M–XXL

Svārki
55% lina un 45% viskozes, 
svītraini, ar oderi, 
priekšpusē pogājami, 
izmēri: S–XXL

10 €
Bikses 
55% lina un 
45% viskozes, 
sievietēm, 
ar kabatām 
sānos un 
aizmugurē, 
ar sasienamu 
aukliņu 
jostasvietā, 
izmēri: 36–44

5 € T krekls, 
100% organiskā 
kokvilna
sievietēm, ar noapaļotu 
apakšmalu un Looney Tunes 
apdruku, izmēri: S–XXL

10 € Kleita 
55% lina un 45% viskozes, 
ar V veida kakla izgriezumu 
un ažūru adījumu apakšmalā, 
izmēri: 36–44

6 € T krekls, 
100% organiskā 
kokvilna
ar dekoratīvu aizdares
apdari, savilkumu un
sasienamu aukliņu
apakšmalā, izmēri: S–XXXL

Certi� ed by 
  CERES-0863

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0638

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0638

‘organic’

7 €

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

krāsas:

krāsas:



7 €

4€

no
Vannas dvielis, 
100% kokvilna
žakarda, ar dekoratīvu 
velūra elementu, 
50 x 100 cm – 4 € vai 
70 x 140 cm – 7 €

Keramikas 
komplekts
komplektā: 
šķidro ziepju dozators, 
trauks ar vāku 
vates plāksnītēm 
un ziepjutrauks

2 € Masāžas piederums 
vannai
ar silikona izciļņiem, 
ādas masēšanai un izlīdzināšanai, 
ar praktisku rokturi, kas labi 
ieguļ plaukstā

Vannas paklājiņš
 šenila auduma, ar spīdīgiem 

pavedieniem, 
izmērs: 50 x 80 cm

4 €Kārbiņa ar 
spogulīti

ar bambusa vāku, 
kosmētikai, rotaslietām 

vai aksesuāriem, 
izmērs: 14 x 14 x 5 cm

4 € Vannas istabas spilvens
ar praktiskiem piesūcekņiem aizmugurē, 
ideāli piemērots relaksējošai 
vannošanās baudai, 
izmērs: 28 x 18 x 4 cm

6 €
Miskaste
ar dekoratīvu reljefu rakstu 
un pedāli vāka atvēršanai, 
tilp. 3 l

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

7 €

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU piedāvājumi spēkā no 22.04.2021. līdz 05.05.2021.



 no

1 €80

 no

2 €50

17 €

Augu 
statīvs*
metāla, izmērs: 
43 x 15 x 50 cm

10 €
Puķupods 
plastmasas, 
ar ārējo betona 
imitācijas apdari, 
īpašu ieliktni 
ar rokturiem, 
kas atvieglo augu 
stādīšanu un 
kopšanu, izmērs: 
22,5 x 22,5 x 42 cm, 
ieliktnis
22 x 22 x 17,5 cm

12 € Puķupods 
plastmasas, ar ārējo betona 
imitācijas apdari, īpašu ieliktni 
ar rokturiem, kas atvieglo augu 
stādīšanu un kopšanu, 
izmērs: 26,5 x 26,5 x 50 cm, 
ieliktnis 26 x 26 x 20,5 cm

*Ieliktnis iegādājams atsevišķi.

Grozs 
klūgu, ar auduma oderi, 
izmērs: 
23 x 18 x 11 cm – 2,50 €, 
ar rokturiem, 
28 x 23 x 13 cm – 4 €, 
33 x 28 x 15 cm – 5 €krāsas:

krāsas:

Fotorāmītis
ar knaģiem,
fotogrāfi jas izmēram 10 x 15 cm,  
izmērs: 19 x 23 x 2,5 cm – 1,80 €, 
salikts fotorāmītis trīs 10 x 15 cm fotoattēliem, 
izmērs: 42,8 x 22,8 x 2,5 cm – 4 €

TIKAI
TAGAD

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30

Praktisks mājokļa 
iekārtojums! TOP!



12 €
Sporta 
krekls ar 
garām 
piedurknēm 
ātri žūstošs, 
ar augsto apkaklīti, 
kabatām un 
rāvējslēdzējiem, 
piedurkņu 
atverēm īkšķiem,
izmēri: XS–XXL

10 €

Sporta 
legingi 

ātri žūstoši, 
3/4 garuma, 
modelējošas 

formas, 
ar tīklaudumu 

jostasvietas 
aizmugurē, 

izmēri: XS–XXL

10 €
Sporta legingi 

ātri žūstoši, 3/4 garuma, 
modelējošas formas, 

ar tīklaudumu zem ceļiem 
un kabatu jostasvietas

 aizmugurē, izmēri: XS–XXL

10 €
Sporta šorti 
“Divi vienā” 
pieguļošu legingu 

un brīva piegriezuma 
šortu apvienojums, 

ātri žūstoši, 
ar gumiju un 

sasienamu aukliņu 
jostasvietā un 

pogājamu kabatu 
aizmugurē, 

izmēri: XS–XXL

10 €
Sporta tops 
“Divi vienā” 
mīksta sporta krūštura 
un brīva piegriezuma, 
sānos sasienama 
topa apvienojums, 
ar tīklaudumu aizmugurē, 
izmēri: XS–XXL

Sporta tops
ātri žūstošs, 

ar modelējošu 
piegriezumu un 

tīklauduma 
ielaidumiem, 

gumijas apdari 
apakšmalā 

un apdruku,
 izmēri: XS–XXL7 €

Sporta 
vēdersoma

ar rāvējslēdzēju un 
regulējamu siksniņu

5 €

Kosmētikas 
maks 

ar dubultu 
rāvējslēdzēju 
un apdruku, 

piemērots 
ceļojumiem 
un ikdienas 

lietošanai

10 €
Sporta šorti Sporta šorti Sporta šorti Sporta šorti 
“Divi vienā” “Divi vienā” 

Sporta topsSporta tops
ātri žūstošs, 

ar modelējošu Sporta Sporta Sporta 
vēdersoma

7 €
TIKAI

TAGAD

KLIENTU SERVISS: 

KLIENTS.LV@PEPCO.EU

SEKO LĪDZI AKTUALITĀTĒM PĒRC DROŠI

FACEBOOK.COM
/PEPCOLV

PEPCO.LV PRECES VAR ATGRIEZT
30 DIENU LAIKĀ

*PREČU ATGRIEŠANAS 
NOTEIKUMUS

ATRADĪSI WWW.PEPCO.LV

30
PREČU DAUDZUMS IEROBEŽOTS. AUGSTĀ 

PIEPRASĪJUMA DĒĻ DAŽAS PRECES VAR TIKT 
IZPIRKTAS IZPĀRDOŠANAS PIRMAJĀ DIENĀ. 

DAŽĀDOS PEPCO VEIKALOS PIEEJAMIE PREČU 
IZMĒRI, KRĀSAS VAI MODEĻI VAR ATŠĶIRTIES.

VAIRĀK 
PAR MAZĀK... 
KATRU DIENU


