
7 €

7 €

Treniņbikses, 
100% kokvilna
meitenēm, ar apdruku 
un ielaidumiem sānos, 
izmēri: 134–170 cm

Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna

meitenēm, ar lielu 
kabatu un izšuvumu, 

izmēri: 134–170 cm

LIELĀ
ATKLĀŠANA!
VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ NO 01.10.2021. LĪDZ 07.10.2021. PREČU DAUDZUMS IEROBEŽOTS.

APMEKLĒ 
MŪSU JAUNO
VEIKALU!

RĪGAS IELA 28, KRĀSLAVA
PIRMDIENA–PIEKTDIENA: 9.00–20.00, 
SESTDIENA: 9.00–19.00, SVĒTDIENA: 10.00–18.00



4 €

2 €

5 €

5 €

5 €
Veste ar kapuci 
meitenēm, 
mākslīgās kažokādas, 
ar oderi, kabatām un 
rāvējslēdzēja aizdari, 
izmēri: 74–98 cm

Svārki 
meitenēm, divkārtu,
tilla, ar sasietu 
lentīti jostasvietā un 
mirdzošu apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Džinsi 
ar augstu kokvilnas saturu 

un elastānu, zēniem, 
ar kabatām un sasienamu 

aukliņu jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm

pieejams arī:

Bodiju komplekts, 2 gab.,
100% kokvilna 
mazuļiem, izmēri: 62–92 cm, 
meitenēm, komplektā viens 
vienkrāsains bodijs ar volānu un 
otrs ar apdruku, vai zēniem, 
ar apdruku, komplektā dažādi dizaini

T krekls 
ar garām 

piedurknēm, 
100% kokvilna  

meitenēm, ar apdruku, 
izmēri: 80–98 cm

pieejama arī:

pieejami arī:

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



5 €
6 €

4 €

4 €

7 € 7 €

Krekls, 
100% kokvilna 
meitenēm, 
ar apdruku un 
3D aplikāciju 
uz kabatas, 
izmēri: 104–134 cm

Džinsi 
ar augstu 
kokvilnas 
saturu un 
elastānu, 
meitenēm, 
ar kabatām 
un zvaigznīšu 
apdruku, 
izmēri: 
104–134 cm

Jaka ar kapuci 
98% kokvilnas un 

2% elastāna, zēniem, 
ar lielu kabatu un 

Juras laikmeta apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Bikses  
98% kokvilnas un 

2% elastāna, 
zēniem, 

ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā 

un uzrakstiem 
visā kāju garumā,

 izmēri: 104–134 cm

4 €
T kreklu komplekts, 
2 gab., 
100% kokvilna 
meitenēm, komplektā 
viens ar apdruku un 
viens vienkrāsains, 
izmēri: 104–134 cm

Krekls, 
100% kokvilna 

zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām 
piedurknēm, 

100% kokvilna
zēniem, ar reljefu 

Juras laikmeta apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ NO 01.10.2021. LĪDZ 07.10.2021.



5 €
12 €

7 €

7 €

5 € Jaka 
brīva piegriezuma, 
ar asimetrisku 
apakšmalu, 
izmēri: S–L

Kleita 
100% viskoze, ar pogām priekšpusē, 
4 kabatām un sasienamu jostu, 
izmēri: 36–44

T krekls, 
100% 

kokvilna 
ar noapaļotu 

apakšmalu un 
apdruku, 

izmēri: S–XXXL

10 €
Bikses 
ar augstu 
kokvilnas saturu, 
gumiju jostasvietā, 
kabatām priekšpusē
un sānos, 
izmēri: 36–44

Blūze 
ar V veida kakla izgriezumu, 
siksniņām uzrotītu piedurkņu 
nostiprināšanai un 
noapaļotu apakšmalu, 
vienkrāsaina, 
izmēri: 36–46

Krekls
100% viskoze, 

rūtains, 
izmēri: 36–46 

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



2 €50

5 €

9 €

2 €0 €
no

80

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

Mikrošķiedras 
pleds
izmērs: 130 x 170 cm

LED gaismas
virtene

daudzkrāsaina vai balta,
10 spuldzītes,

ø 6 cm, garums 165 cm

Kafi jas galdiņš
ar koka kājām, ø 35 cm, 
augstums 35 cm

Sienas pulkstenis
 ø 20 cm

    
    

pieejams arī:

    

pieejams arī:

    
    

pieejama 
arī:
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1 €

1 €
 no

Mākslīgais augs
puķupodā, dažādi augi,
ø 5,5 cm, augstums 8 cm

Gaisa atsvaidzinātājs
aromatizētā eļļa un kociņi, aromāti: “Amber 

& tonka” vai “Dark orchid & patchouli”,
tilp. 30 mlTējas sveces

baltas, 30 gab. – 1 € vai 100 gab. – 2,50 €,
vai aromatizētas, aromāti: “Red berries”, “Vanilla 
magic garden”, “Apple cinnamon”, 18 gab., – 1,30 €,
sveču degšanas laiks apm. 4 stundas

1 €

        

svece 8 x 8 x 8 cm, citi aromāti:

801 €
 no

Aromatizēta svece
stikla traukā, aromāti:
“White scent”, 
“Guara lychee mocktail”, 
“Starbuck dark choca mocha” vai 
“Sea anemone & algae”,
izmērs: 8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,
“White scent” aromāta sveces 
izmēri:
10 x 10 x 10 cm – 4 €,
12 x 12 x 12 cm – 5 €

pieejams 
arī:

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



1 €30

2 €

2 €

7 €

5 €
no

Galda piederumu
komplekts, 24 gab.

ar plastmasas rokturiem, komplektā:
6 ēdamkarotes, 6 dakšiņas, 6 naži un 6 tējkarotes

2 krūžu
komplekts

stikla, caurspīdīgas, 
tilp. 2 x 270 ml,

var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā

4 burku 
komplekts
tilp. 190 ml/katra

Peter Cook panna
no Marble kolekcijas,
ar pretpiedeguma
pārklājumu un ergonomisku 
“soft touch” rokturi:
ø 20 cm – 5 €,
ø 24 cm – 6 €,
ø 28 cm – 7 €

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

     

krāsas:
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Rīgas iela

Brīvības iela

Pārceltuves ie
la

Dīķu iela

Gr
āfu

 Pl
āte

ru 
iel

a

5 €
Aromatizēta svece   
stikla traukā, ar metāla vāku, 
izvēlei 2 veidi, ø 13,5 cm, 
augstums 8 cm

4 € Spilvens
ar velūra 
pārsegu, 
izmēri: 35 x 50 cm

pieejams arī:

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

PEPCO 
LIELĀ

ATKLĀŠANA

2021. GADA 1. OKTOBRĪ
PLKST. 9.00 

RĪGAS IELA 28, KRĀSLAVA

KRĀSLAVĀ

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

WWW.PEPCO.LV

Gr
āfu

 Pl
āte

ru 
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a

Gr
āfu

 Pl
āte

ru 
iel

a

5 €
Aromatizēta svece   
stikla traukā, ar metāla vāku, 
izvēlei 2 veidi, ø 13,5 cm, 
augstums 8 cm

4 € Spilvens
ar velūra 
pārsegu, 
izmēri: 35 x 50 cm

PEPCO 
LIELĀ


