
1 
no

€

80

100% 
organiskās 
kokvilnas 
apģērbi 
mazuļiem
meitenēm vai zēniem, 
bodijs, izmēri: 
62–92 cm, – 1,80 €, 
vai apģērbu 
komplekts mazuļiem – 
T krekls un šorti, izmēri: 
74–98 cm, – 2,50 €, 
vai rāpulītis, izmēri: 
62–80 cm, – 2,50 €

TOP!

Piedāvājumi spēkā no 03.06.2021. līdz 16.06.2021. Preču skaits ierobežots.

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

Jaunas 
kvalitātes 
maigums

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



Certified by CERES-0532

1 
no

€

80

2 €50

2 €50

2 €50

1 €80

Apģērbu komplekts 
vai rāpulītis mazuļiem, 
100% organiskā kokvilna
zēniem, ar apdruku, komplekts – 
tops un šorti ar kabatām un 
sasienamu aukliņu jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm, vai rāpulītis, 
izmēri: 62–80 cm

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

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

Rāpulītis, 100% 
organiskā 

kokvilna
meitenēm zēniem, 

ar apdruku, 
izmēri: 62–80 cm

Apģērbu komplekts 
mazuļiem, 100% 
organiskā kokvilna
meitenēm vai zēniem, tops un šorti 
ar apdruku, izmēri: 74–98 cm

Bodijs vai rāpulītis, 
100% organiskā 

kokvilna
meitenēm, ar apdruku, bodijs, 

izmēri: 62–92 cm, – 1,80 €, 
vai rāpulītis ar volāniem plecu daļā, 

izmēri: 62–80 cm, – 2,50 €Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
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4 €

9 €
CEBA paliktnis 
autiņbiksīšu maiņai
ar mīkstu pildījumu, ar apdruku, 
izmērs: 72 x 64 cm CEBA paliktnis 

autiņbiksīšu maiņai
salokāms, ar mīkstu pildījumu un 

ērtu spiedpogas aizdari pārnēsāšanai, 
ar apdruku, izmērs: 80 x 50 cm

17 €

CEBA spilvens 
barošanai

ar apdruku, 
100% kokvilnas pārvalks, 

praktisks un ērts, 
nodrošina mazulim 
atbalstu ēšanas un 

citu aktivitāšu laikā, 
universāla izmēra

3 €NUK knupītis
silikona, ar Vinnija Pūka un draugu motīviem, 

0–6 vai 6–18 mēnešus veciem mazuļiem, 
caurspīdīgā iepakojumā

TIKAI
TAGAD

pieejams 
arī:

   

pieejams 
arī:

   

pieejams 
arī:

   

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



6 €

2 €50

5 €
Rāpulītis, 100% organiskā kokvilna

mazuļiem, izmēri: 62–80 cm, meitenēm, 
ar volāniem plecu daļā, Minnijas un Deizijas aplikācijām, 

vai zēniem, divkrāsains, ar Mikipeles apdruku

5 € Bodijs, 100% kokvilna
meitenēm, džinsa, uz lencītēm, 
ar gumijām augšpusē un ar apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

ar sterilizētāja 
funkciju

Active Cup 
NUK pudelīte
ar silikona knupīti, Vinnija Pūka un 
draugu motīviem, ar klipsi, bērniem 
no 12 mēneša vecuma, 300 ml

15 €

Pudelīšu sildītājs, 
ar sterilizētāju “Divi vienā”
sildītājs, 180 ml bļodiņa ēdiena sildīšanai, 

turētājs sterilizēšanai 
un sildīšanai, vāks, knaibles, 

ideāli piemērots pudelīšu 
un burciņu sildīšanai un 

knupīšu sterilizēšanai

Kleita, 100% 
organiskā 
kokvilna
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

pieejama 
arī:
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Certified by  
CERES-0532

‘organic’



4 €

2 €50

2 €50

2 €
Tops 
99% kokvilnas 
un 1% viskozes, 
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Kleita, 
100% kokvilna

meitenēm, 
ar savilkumu 

jostasvietā un 
dekoratīvu 

sasietu lenti 
aizmugurē, rūtaina, 
izmēri: 104–134 cm

Šorti, 
100% 
kokvilna
meitenēm, ar sasietu lentīti jostasvietā, uzrotītiem šortu 
galiem un pogām sānos, punktaini, izmēri: 104–134 cm

T krekls 
95% kokvilnas un 
5% elastāna, meitenēm, 
svītrains, ar raupjas 
apdares piedurkņu 
galiem un apakšmalu, 
izmēri: 134–164 cm

4 €
Šorti, 100% kokvilna
meitenēm, ar sasienamu aukliņu jostasvietā, 
kontrastējošas krāsas ielaidumiem un apdruku, izmēri: 134–164 cm

5 €

Kleita
95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
meitenēm, 
uz lencītēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 
134–164 cm

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM 

/PEPCOLV



2 €50

2 €50

2 €50

Peldkostīms
meitenēm, viendaļīgs, 
ar apdruku, izmēri: 92–128 cm 4 €Peldkostīms

meitenēm, divdaļīgs, 
sasienams, ar svītrainu rakstu, 

izmēri: 134-164 cm

5 €
Peldkostīms* 
meitenēm, 
viendaļīgs, 
ar volāniem, 
3D aplikāciju 
un apdruku, 
izmēri: 92–128 cm

Iešļūcenes bērniem
zēniem, ar Minjonu motīviem, 
ar siksniņu aizmugurē, izmēri: 22–32*, 
meitenēm, ar ziedu apdruku, izmēri: 32–37, 
vai zēniem, ar uzrakstu, izmēri: 33–39

4 €
Peldšorti
zēniem, ar dinozauru 
apdruku, 
izmēri: 92–128 cm, 
vai ar burtu apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

Peldšorti
zēniem, ar apdruku vienā sānā, izmēri: 92–128 cm, 

vai ar sasienamu aukliņu jostasvietā, izmēri: 134–164 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

5 €Peldkostīms
meitenēm, divdaļīgs, svītrains, 

ar sportisku augšdaļu un apdruku, 
izmēri: 134–164 cm
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2 €50

2 €50

2 €50

Bikini augšdaļa   
sasienama 
ap kaklu un 
aizmugurē, 
ar apdruku, 
izmēri: S–XXL

Bikini 
apakšdaļa 
sasienama 
sānos, 
ar apdruku, 
izmēri: S–XXL

4 €
 no

Bikini augšdaļa 
vai apakšdaļa
svītraina, apakšdaļa, 
izmēri: S–XXL, – 4 €, 
augšdaļa, polsterēta, 
sasienama ap kaklu, 
izmēri: S–XL, – 5 €

4 €
 no Bikini augšdaļa 

vai apakšdaļa
apakšdaļa ar apdruku, 
izmēri: S–XXL, – 4 €, 
augšdaļa, polsterēta, 
sasienama ap kaklu, 
ar apdruku, 
izmēri: S–XL, – 5 €

4 €

Iešļūcenes
ar platām 

auduma 
siksniņām, 

izmēri: 36–41

Iešļūcenes*
ar zelta 
krāsas apdruku, 
izmēri: 36−41

*P
re

ce
 p

ie
ej

a
m

a
 n

ot
ei

kt
os

 v
ei

ka
lo

s.

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



T krekls
ar augstu kokvilnas saturu, 
ar apdruku, izmēri: S–XXXL

10 €
Kleita 

100% viskoze, bohēmiska stila, 
ar lencītēm, brīva piegriezuma, 

ar apdruku, izmēri: 36–44

Svārki 
ar gumiju un 
sasienamu aukliņu 
jostasvietā, 
ar šķēlumiem sānos, 
brīva piegriezuma, 
ar svītrainu rakstu, 
izmēri: S–XXL

2 €
Tops 
ar augstu
kokvilnas saturu,
ar elastānu, 
uz lencītēm, 
vienkrāsains, 
izmēri: S–XXL

2 €50

Džinsa svārki
ar augstu kokvilnas saturu, 
kabatām un jostu, izmēri: S–XXL

7 €

7 €

pieejams 
arī:

    
  

pieejams 
arī:
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7 €
10 €

Džinsa šorti
98% kokvilnas 

un 2% elastāna, 
ar kabatām 

un dekoratīvu 
kokvilnas lakatiņu, 

kas sasienams
 jostasvietā, 

izmēri: 34–42

5 €
T krekls, 
100% kokvilna
ar V veida kakla izgriezumu 
un Mazās nāriņas apdruku, 
izmēri: S–XXL

Džinsa šorti
ar augstu kokvilnas saturu, 
kabatām un slīpām nošuvēm, 
izmēri: 34–42

5 €
T krekls, 
100% 
kokvilna
ar aplikāciju 
un reljefu apdruku, 
ar Frīdas Kalo motīvu, 
izmēri: S–XXL

4 €
T krekls, 
100% kokvilna
ar pagarinātu aizmuguri, 
vienkrāsains, izmēri: S–XXXL

Blūze 
100% viskoze, 
ar volānu augšdaļā 
un ovālu apakšmalu, 
ar Frīdas Kalo apdruku, 
izmēri: S–XXL

7 €

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



1 
no

€

30

2 €50
4 €

1 €
 no

Piknika trauki
plastmasas, ar reljefu 
ģeometrisku rakstu, glāze, 
tilp. 400 ml, – 1 €, vīna glāze, 
tilp. 300 ml, – 1 €, šķīvis, 
ø 20 cm, – 1 €, 
salātu bļodiņa, 
ø 15 cm, – 1 €, 
salātu bļoda, 
ø 25 cm, – 2,50 €

Burkas
 ideāli piemērotas 
pārtikas produktu, 

mājas konservējumu 
un vasaras 

desertu glabāšanai, 
ar reljefu rakstu un 
krāsainiem vākiem 

ar rakstiem, 
tilp. 950 ml, – 1,30 €, 

2 burku komplekts, 
tilp., 2 x 700 ml, – 2 €

2 €

3 burku komplekts
ideāli piemērotas pārtikas produktu, 
mājas konservējumu un vasaras 
desertu glabāšanai, ar reljefu rakstu 
un krāsainiem vākiem ar rakstiem, 
tilp. 3 x 320 ml

Burka marinējumiem
stikla, ar vāku ar klipsi 

un zaļu, zilu vai rozā blīvi, tip. 2,8 l 

Rīve 
divpusēja, 
ar rupjāku vai 
smalkāku rīvi, 
vertikāla, 
ar praktisku 
slīdošu tvertni, 
viegli tīrāma

vāciņu krāsas:

        

pieejami arī:

    

 pieejama 
arī:
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4 €

2 €50

6 €
 noGrozs

pīts, ar auklas rokturiem, 
ø 26 cm, augstums 22 cm, – 6 €, 
ø 30 cm, augstums 25 cm, – 7 €

5 €Pleds
izmērs: 

130 x 170 cm

Vaskadrāna, 
izmērs: 140 x 180 cm

Spilvena 
pārvalks

izmērs:
40 x 40 cm

4 €
Vāze

keramikas, ar reljefu rakstu, 
ø 11,5 cm, augstums 20 cm

7 €
Spilvens

ar spilvena pārvalku, 
100% kokvilna, 

izmērs: 45 x 45 cm

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



1 
no

€

50

2 €50

2 €50

1 €50

T krekls 
vai šorti, 

100% kokvilna
zēniem, ar apdruku,

 T krekls, izmēri: 
80–98 cm, – 1,50 €, 

šorti, izmēri: 
74–98 cm, – 2 € 2 €

T krekls 
95% kokvilnas un 5% viskozes, 

zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 98–134 cm

T krekls 
95% kokvilnas 
un 5% viskozes, 
zēniem, 
ar apdruku, 
izmēri: 
134–170 cm 

4 €
Šorti, 
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku 
vienā sānā, 
izmēri: 134–164 cm

Šorti, 
100% kokvilna
zēniem, ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā un 
apdruku vienā sānā, 
izmēri: 104–134 cm

Beisbola cepure 
zēniem, regulējama, 

ar futbolbumbas apdruku, 
apkārtmērs: 52–56 cm 2 €

Tops, 
100% 
kokvilna
zēniem, 
ar apdruku, 
izmēri: 
98–134 cm5 €

Bodijs, 
2 gab.
100% kokvilnas 
vai ar augstu 
kokvilnas saturu, 
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 62–92 cm  

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 PĀRDOŠANAS PIRMAJĀ DIENĀ. 

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

VAIRĀK 
PAR MAZĀK... 
KATRU DIENU


