
2 €
Šorti
mikrošķiedras, 
zēniem, ar 
sasienamu 
aukliņu 
jostasvietā 
un apdruku
vienā sānā, 
izmēri: 
134–164 cm

4 €
T krekls,
100% kokvilna 
meitenēm, 
ar izgriezumiem 
plecu daļā, 
sasietu apakšmalu 
un apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

5 €
Džinsa šorti 
100% 
kokvilna 
meitenēm, 
ar kabatām, 
sasienamu aukliņu 
jostasvietā un 
uzrotītiem 
šortu galiem, 
izmēri: 134–164 cm
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APMEKLĒ 
MŪSU JAUNO
VEIKALU!

RAIPOLES IELA 11A, DAUGAVPILS
PIRMDIENA–SESTDIENA: 9.00–20.00, 
SVĒTDIENA: 10.00–18.00

LIELĀ 
ATKLĀŠANAS DIENA!
VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



2 €50 2 €50

T krekls,
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
Šorti, 

100% kokvilna
zēniem, ar kabatām 

un sasienamu aukliņu 
jostasvietā, svītraini, 

izmēri: 104–134 cm
2 €50

Šorti 
ar augstu 
kokvilnas saturu, 
meitenēm, 
ar uzrotītiem 
šortu galiem, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar volāniem plecu daļā 
un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

2 €50

Blūze, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar spāņu stila volānu 
un bārkstīm, 
izmēri: 104–134 cm

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



4 €
Bodijs  
zēniem, 95% kokvilnas un 
5% elastāna, svītrains, ar uzšuvi, 
vai 100% kokvilnas, ar izšūtu kabatu, 
trīskrāsains, izmēri: 62–92 cm

2 €50

T krekls, 
100% kokvilna 
meitenēm, 
pogājams 
uz pleca, 
ar apdruku, 
izmēri: 
80–98 cm

krāsas:

1 €50
Šorti, 
100% kokvilna
zēniem, ar lielu kabatu priekšpusē 
un sasienamu aukliņu jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm 

krāsas:

4 €
Bodijs 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
meitenēm, ar Vinnija Pūka 
un draugu apdruku, 
izmēri: 62–92 cm
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12 €
Bikses
98% kokvilnas 
un 2% elastāna, 
ar kabatām, 
svītrainas, 
izmēri: 36–44

4 €T krekls 
100% kokvilnas vai 

ar augstu kokvilnas saturu, 
ar ovālu apakšmalu, 

svītrains, izmēri: S–XXXL

krāsas:

5 €

Šorti
100% viskoze, ar gumiju 
un sasienamu aukliņu 
jostasvietā, kabatām un 
mežģīnes apdari galos, 
izmēri: 34–42

7 €

Šorti
100% viskoze, ar gumiju 

un sasienamu aukliņu
 jostasvietā, kabatām 

ar rāvējslēdzēju un 
uzrotītiem galiem, 

izmēri: 34–42

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



    

krāsas:

    
    

    
krāsas:

    
    

    
    

krāsas:

            

krāsas:

2 kārbu komplekts
kartona, A4, 33 x 23,5 x 17 cm – 1,30 €,

37 x 27 x 21 cm – 2 €,
47 x 31 x 21 cm – 2,50 €,

47 x 31 x 32 cm – 4 € 1 €
no

30

5 €
Mikrošķiedras pleds
izmērs: 130 x 170 cm10 € Ķeblis

ar koka kājām, ø 30 cm, 
augstums: 26 cm

Fotorāmītis 
dažādas krāsas, izmēri: 
13 x 18 cm – 0,80 €, 
15 x 20 cm – 1 €, 
2 fotorāmīšu komplekts
10 x 15 cm – 1,30 €, 
A4 – 1,80 €, 
30 x 40 cm – 2,50 €

0 €
no

80

LED gaismas virtene
daudzkrāsaina vai balta, 
10 spuldzītes,
ø 6 cm, garums 165 cm

2 €50
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krāsas:

    
    

    

krāsas:

1 €
Mākslīgais augs 
puķu podā, dažādi augi, 
ø 5,5 cm, augstums: 8 cm

1 €
 no Tējas sveces

baltas, 30 gab. – 1 € vai 100 gab.– 2,50 € 
vai aromatizētas, aromāti: Vanilla, Berries, 
Magic Garden vai Pear, 18 gab. – 1,30 €, 
sveču degšanas laiks apm. 4 stundas

1 € Gaisa atsvaidzinātājs 
aromāti: Forest Breeze, 
Norwegian Wood, Midnight Patchouli 
un Dark Orchid & Patchouli, tilp. 30 ml

2 €
2 galda paliktņu 
komplekts
dažādas krāsas, 
ø 38 cm

Aromatizēta svece
stikla traukā, 
Vanilla aromāts, 
izmērs: 12 x 12 x 12 cm 5 €

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



7 €

Galda piederumu 
komplekts, 24 gab.
ar plastmasas rokturiem

2 €
3 glāžu komplekts 
tilp. 350 ml

4€

 no

Panna 
ar pretpiedeguma pārklājumu, 
ø 20 cm – 4 €, 
ø 24 cm – 5 €, 
ø 28 cm – 6 €, 
var lietot uz indukcijas plīts

2 € 3 vīna glāžu 
komplekts
tilp. 395 ml

        

krāsas:

4 burku 
komplekts
tilp. 190 ml

1 €30
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SEKO LĪDZI 
AKTUALITĀTĒM!

KLIENTU SERVISS: 

KLIENTS.LV@PEPCO.EU

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.

PEPCO.LVFACEBOOK.COM
/PEPCOLV
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4 €
Spilvens
izmērs: 40 x 40 cm

Aromatizēta svece  
stikla traukā, aromāti: 
Vanilla, Berries,
Magic Garden vai Pear, 
ø 9 cm, augstums: 8 cm

1 €50

PEPCO 
LIELĀ

ATKLĀŠANA

2021. GADA 25. JŪNIJĀ
PLKST. 9.00 

RAIPOLES IELA 11A, 
DAUGAVPILS 

DAUGAVPILĪ

Atklāj PEPCO pasauli - mūsu piedāvājumus, jaunās preces un 
iedvesmas avotus... To visu atradīsi 

WWW.PEPCO.LV


