VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

Komplekti
mazajiem

TOP!
‘organic’
Certified by
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’
Certified by
CERES-0532

4

€

Komplekti mazuļiem
bodiju komplekts, 2 gab.,
zēniem vai meitenēm,
100% organiskā kokvilna,
izmēri: 62–92 cm,
vai
legingu komplekts, 2 gab.,
meitenēm, 95% organiskās kokvilnas
un 5% elastāna, izmēri: 74–98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532

ORGANISKĀ
KOKVILNA

Piedāvājumi spēkā no 15.07.2021. līdz 04.08.2021. Preču skaits ierobežots.
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4

piedāvājumi spēkā no 15.07.2021. līdz 04.08.2021.

5

T kreklu komplekts,
2 gab., 100%
€ organiskā kokvilna

€

Treniņbikšu
komplekts,
2 gab., 100%
organiskā
kokvilna

zēniem, ar apdruku
un vienkrāsains,
izmēri: 80–98 cm

pieejams arī šāds komplekts:

zēniem, ar apdruku
un vienkrāsainas,
izmēri: 74–98 cm

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

5

‘organic’
Certified by
CERES-0532

Treniņbikšu
komplekts,
2 gab., 100%
organiskā
kokvilna

Legingu
komplekts,
2 gab.,
100%
organiskā
kokvilna

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

zēniem, ar apdruku
un vienkrāsainas,
izmēri: 74–98 cm

€

meitenēm,
ar pēdiņām,
ar apdruku,
izmēri: 56–80 cm

5

€

T kreklu
‘organic’
komplekts,
Certified by
USB TEX2765
2 gab., 100%
organiskā kokvilna
meitenēm, ar apdruku
un vienkrāsains,
izmēri: 80–98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532

4

€

‘organic’
Certified by
CCPB/Q048/TB

pieejams arī šāds komplekts:
pieejams
arī šāds
komplekts:

pieejams
arī komplekts
zēniem::

4

4
€

Bodiju komplekts, 2 gab.,
100% organiskā kokvilna
meitenēm vai zēniem, ar apdruku
un vienkrāsains, izmēri: 62–92 cm

Legingu komplekts,
2 gab., 95%
€ organiskās kokvilnas
un 5% elastāna
meitenēm, ar apdruku
un vienkrāsaini,
izmēri: 74–98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532

Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

6

TOP!

Kleita
€

95% kokvilnas un 5% elastāna,
meitenēm, ar Minnijas apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Jaka ar kapuci,
100% organiskā kokvilna
meitenēm,
ar rāvējslēdzēju,
sasietu lentīti
uz kapuces
un Minnijas vai
kaķenītes Mērijas
apdruku,
izmēri: 74–98 cm

‘organic’
Certified by
EGL/214167

7
€

pieejama arī:

pieejama arī:

Jaka ar kapuci,
100% kokvilna*

zēniem, ar rāvējslēdzēju
un Ķepu patruļas
apdruku,
izmēri: 74–98 cm

7

4

‘organic’

€

Legingi

Certified by
EGL/214167

95% organiskās kokvilnas
un 5% elastāna,
meitenēm, ar Minnijas vai
kaķenītes Mērijas apdruku,
izmēri: 74–98 cm

5

€

9

€

Bodiju komplekts, 2 gab.,
100% kokvilna
meitenēm, ar Minnijas apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 62–92 cm

Rāpulīšu komplekts, 2 gab., 100% kokvilna
€

meitenēm, ar Minnijas apdruku, komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 62–92 cm

*Prece pieejama tikai noteiktos veikalos.
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T krekls,
100% kokvilna

T krekls, 100% kokvilna
ar noapaļotu apakšmalu
un apdruku, izmēri: S–XXXL

ar uzrotītām piedurknēm,
šķēlumiem sānos
un fotoapdruku,
izmēri: S–XXL

5

6

€

€

10

€

Džinsa svārki

ar augstu kokvilnas saturu un elastānu,
ar kabatām, izmēri: S–XXL

T krekls

90% kokvilnas, 5% viskozes
un 5% elastāna,
ar uzrotītām piedurknēm,
apakšā sasiets,
ar apdruku,
izmēri: S–XXXL

12

5

€

€

Džinsi

ar augstu kokvilnas
saturu un elastānu,
ar kabatām un
nodiluma efektu,
izmēri: 36–44

10

€

Džinsi

ar augstu kokvilnas saturu
un elastānu, izmēri: 36–44

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes

2

FACEBOOK.COM
/PEPCOLV

T krekls
€

ar augstu
kokvilnas saturu,
vienkrāsains,
izmēri: S–XXXL

pieejams arī:

4

€

Legingi

95% kokvilnas
un 5% elastāna,
vienkrāsaini,
izmēri: S–XXL

Legingi

95% kokvilnas un 5% elastāna,
7/8, vienkrāsaini,
izmēri: S–XXL

4

€

pieejams arī:

T krekls

100% kokvilnas
vai 95% kokvilnas
un 5% viskozes,
ar apdruku,
izmēri: M–XXL

4

pieejams arī:

€

pieejams arī:

4

€

T krekls

100% kokvilnas
vai 95% kokvilnas
un 5% viskozes,
vīriešiem,
ar apdruku,
izmēri: M–XXLL
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Fotorāmītis

1
no

30

2

dostępna
również:

foto izmēram:
10 x 15 cm – 1,30 €,
13 x 18 cm – 1,50 €,
15 x 20 cm – 1,80 €,
A4 – 2,50 €,
30 x 40 cm – 4 €
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50

€

Puķupoda pārsegs
keramikas, ar reljefu rakstu,
ø 13,5 cm, augstums 13,2 cm

pieejams
arī:

€

9

€

7
€

Organizators

pīts, no hiacinšu stiebriem,
izmērs: 45 x 15 x 15 cm

7
no

€

pieejama
arī:

LED gaismas virtene,
10 spuldzītes

daudzkrāsaina vai balta,
bumbiņu diametrs 6 cm,
virtenes garums 165 cm,
baterijas iegādājamas atsevišķi

2

50

€

Laterna

Mākslīgais augs

plastmasas podā,
ar saitēm pakarināšanai,
puķupoda ø 13 cm,
saites 70 cm

koka, ar stikla rūtīm un rokturi,
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 7 €,
22 x 22 x 42 cm – 12 €

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

3

30

Aromatizētā
sojas vaska
€ svece

Spilvens

ar 100% kokvilnas
pārvalku,
izmērs: 43 x 43 cm

7
€

stikla traukā,
ar vāciņu,
pieejami dažādi
aromāti, ø 8,8 cm,
augstums 10,5 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Gultas
pārklājs,
100%
kokvilna*

17

ar bārkstīm,
izmērs:
160 x 200 cm

€

12

Kafijas
galdiņš

metāla,
ø 40 cm,
augstums
50 cm

€

*Prece pieejama tikai
noteiktos veikalos.

4

€

pieejams
arī:

Aromāta izkliedētājs

ar kociņiem un aromatizētu eļļu,
ar Magic Garden aromātu,
tilp. 70 ml

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

2

€

Svece

stikla traukā, ar vāciņu,
rozā ar Jasmine & Mint
aromātu, melna
ar Orchid & Patchouli
aromātu, ø 8,5 cm,
augstums 5,2 cm

Trauks

Virtuves piederumi

metāla, ar vāciņu
un apdruku,
izmērs:
12 x 12 x 16,8 cm

ar koka rokturiem un
caurumiņu pakarināšanai,
izvēlei: karote, lāpstiņa,
putojamā slotiņa,
kauss, putu karote
vai kartupeļu spiede

2

2

50

€

€

4 nažu
komplekts
ar apdruku
uz asmens,
asmens garumi
8 cm, 12 cm,
18 cm, 20 cm

4

4

€

Virtuves dēlītis
€

plastmasas, ar rokturi
un silikona pretslīdes malām,
izmērs: 34 x 28 x 2 cm

ievietoti viens otrā:

TIKAI
TAGAD

6

€

Virtuves piederumu komplekts

ar rokturiem, komplektā: bļodiņa un bļoda,
caurduris, siets un 4 dažādu tilpumu mērkarotes

4

€

3 glāžu
komplekts

ar lapiņu rakstu
vai vienkrāsainas,
katras tilp. 590 ml

2
no

50
€

Karstumizturīgais
trauks Termisil
tilp. 1 l – 2,50 €,
tilp. 1,5 l – 4 €

pieejamas
arī:

SEKO LĪDZI AKTUALITĀTĒM

VAIRĀK
PAR MAZĀK...
KATRU DIENU

FACEBOOK.COM
/PEPCOLV

PEPCO.LV

PĒRC DROŠI
KLIENTU SERVISS:

30

KLIENTS.LV@PEPCO.EU

PRECES VAR ATGRIEZT
30 DIENU LAIKĀ
*PREČU ATGRIEŠANAS
NOTEIKUMUS
ATRADĪSI WWW.PEPCO.LV

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.

