
12 € Džinsi
ar augstu kokvilnas saturu 
un elastānu, ar kabatām un 
sasienamu aukliņu jostasvietā, 
melni vai zili, izmēri: 36–44

JAUNA
KOLEKCIJA

5 €

Džemperis ar 
augsto nolokāmo 
apkaklīti
95% viskozes un 
5% elastāna, 
ar apdruku, 
izmēri: S–XXXL

Ikdienas 
mode

pieejama 
arī:
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VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

12 €
Jaka 
mākslīgās kažokādas, 
ar apkaklīti, 
rāvējslēdzēju 
un kabatām, 
izmēri: 36–46



7 €

5 € Krekls ar garām 
piedurknēm 
ar noapaļotu apakšmalu 
un apdruku, 
izmēri: S–XXXL

12 €
Kleita,

100% 
kokvilna

krekla 
piegriezuma, 

pogājama, 
ar kabatām un 

sasienamu 
aukliņu 

jostasvietā, 
izmēri: 36–44

5 €
Džemperis ar 
augsto apkaklīti 
95% viskozes un 5% elastāna, 
ar apdruku, izmēri: S–XXXL

Treniņbikses 
ar kabatām un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, vienkrāsainas, 
izmēri: S–XXL

6 €
Krekls ar garām piedurknēm 
ar mirdzošu uzrakstu un savilkumu 
ar aukliņu apakšmalā, izmēri: S–XXXL

Šalle 
ar apdruku un 
mirdzošām detaļām, 
izmērs: 185 x 80 cm2 €50

pieejams 
arī:
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7 €

7 €
Džinsa legingi 
ar augstu kokvilnas saturu 
un elastānu, ar dekoratīvām 
nošuvēm un savilkumu 
jostasvietā, izmēri: 36–44

Jaka 
mīksta 

adījuma, 
ar pogām 
piedurkņu 

galos, 
izmēri: S–L

10 €

Ērti 
zābaki
sievietēm, zemi, 
izmēri: 36−41

10 € Jaka
mīksta un 
pūkaina adījuma, 
izmēri: S–L

17 €
Jaka
ar mākslīgās 
kažokādas apkakli, 
ar kabatām, 
rūtaina, izmēri: S–L

10 €
Džemperis

ar augsto apkaklīti, 
vienkrāsains, 
izmēri: S–XXL

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



7 € 9 €

4 €
Krekls ar garām 
piedurknēm 
zēniem, ar Toma un 
Džerija apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

5 €
Treniņbikses
90% kokvilnas un 10% viskozes, 
zēniem, ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
lielu kabatu un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Džinsi
98% kokvilnas 
un 2% elastāna, 
zēniem, 
ar bikšturiem, 
kabatām un 
uzrotāmiem 
bikšu galiem, 
izmēri: 
104–134 cm 6 €

Krekls, 
100% kokvilna
zēniem, 
ar Zirnekļcilvēka 
apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

2 € Krekls ar garām 
piedurknēm, 
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna
zēniem, ar lielu kabatu, 
trīskrāsaina, ar uzrakstu, 
izmēri: 134–170 cm 

6 €
Treniņbikses, 
100% kokvilna
zēniem, ar uzrakstu uz 
bikšu staras, izmēri: 134–170 cm
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2 €50

7 €

7 €

5 €
Treniņtērps
meitenēm, komplektā: 
jaka ar kapuci un apdruku 
un vienkrāsainas bikses, 
izmēri: 104–134 cm

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

Džemperis
meitenēm, ar mirdzošu 
aplikāciju, izmēri: 
104–134 cm

4 €
Bikses
fl īsa, meitenēm, 
ar sasienamu aukliņu 
jostasvietā un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Krekls ar garām 
piedurknēm
95% kokvilnas un 5% viskozes, 
meitenēm, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
Krekls, 
100% 
kokvilna
meitenēm, 
vienkrāsains, 
izmēri: 
134–170 cm

4 €
Legingi
95% kokvilnas 
un 5% viskozes, 
meitenēm, 
ar uzrakstu 
joslām visā 
kājas garumā, 
izmēri: 134–170 cm

7
 no

€

Ērti zābaki
meitenēm, ar mākslīgo 
kažokādu, rozā, 
izmēri: 27–31, – 7 €, 
vai melni, 
izmēri: 32–37, – 9 €

pieejamas 
arī:

pieejams 
arī:

pieejams 
arī:

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



2 €50

7 €

5 €

Krekls, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar volāniem, 
pogājams, 
izmēri: 74–98 cm

Komplekts 
mazuļiem
ar augstu kokvilnas 
saturu, zēniem, 
ar Mikipeles apdruku, 
komplektā: krekls un 
bikses ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm

4 €
Treniņbikses

100% organiskās kokvilnas 
vai 99% organiskās kokvilnas 

un 1% elastāna, zēniem, 
ar kabatām, sasienamu 

aukliņu jostasvietā un uzšuvi, 
izmēri: 74–98 cm

4 € Krekls
100% organiskās kokvilnas 
vai 99% organiskās kokvilnas 
un 1% elastāna, zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna
meitenēm, ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā un volāniem 
pie kabatām, ar apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

1 €50

Krekls ar 
garām 
piedurknēm, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 80–98 cm

pieejams 
arī:
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1 €50

7 €7 €7 €7 

5 €
Pidžama, 

100% kokvilna
zēniem, 

ar Betmena apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

5 €
Bodiji, 3 gab., 100% kokvilna
zēniem, komplektā: divi ar apdruku un 
viens vienkrāsains, izmēri: 62–92 cm

5 €
Bodiji, 2 gab., 
100% kokvilna
meitenēm, komplektā: 
viens vienkrāsains ar volānu 
un viens ar apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

Zeķes, 
2 pāri 
ar augstu organiskās 
kokvilnas saturu, 
vienkrāsainas, komplektā 
dažādas krāsas, 
izmēri: 0–24

3 €
Bodijs, 
100% organiskā 
kokvilna 
meitenēm, ar mīkstu, 
ādai saudzīgu apdari 
un apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

Bodijs 
99% organiskās 
kokvilnas un 1% viskozes, 
zēniem, ar mīkstu, 
ādai saudzīgu apdari 
un apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

Komplekts 
mazuļiem, 
100% kokvilna
zēniem, ar Čipa un 
Deila apdruku, 
komplektā: krekls un 
bikses ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm

2 €50

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

Certifi ed by 
ETKO 4886 

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’
Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’



2 €
 no

50

5 €
Trauks 
keramikas, ar vāku un apdruku, 
ø 10,5 cm, augstums 12 cm

7 €
Galda piederumu 

komplekts, 24 gab.  
komplektā: 6 ēdamkarotes, 

6 dakšas, 6 naži un 6 tējkarotes 
ar plastmasas rokturiem

2 €
Salātu bļodiņa 
porcelāna, 
ar ziedu rakstu, 
ø 14 cm,  augstums 14 cm

Krūze 
porcelāna, ar ziedu rakstu 
un zeltītu apmalīti un rokturi, 
tilp. 460 ml

Šķīvis* 
porcelāna, ar ziedu rakstu, 
deserta, ø 18,5 cm, – 2,50 €,  
lēzens, ø 26,5 cm, – 4 €

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

2 €50
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2 €50 2 €
Mākslīgais 
zieds 
dažādi dizaini, 
augstums: 
67–80 cm

Galda paliktnis 
ovāls, izmērs: 45 x 30 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

4 €
2 glāžu 

komplekts* 
tonēta stikla, ar zeltītu 

apmalīti, tilp. 590 ml2 € Deserta šķīvis* 
tonēta stikla, 
ar reljefu apdruku 
un zeltītu apmalīti, 
ø 19,2 cm

Kūku šķīvis* 
tonēta stikla, ar reljefu apdruku 
un zeltītu apmalīti, ø 27 cm

9 €

Mājas 
aromātu 
komplekts 
komplektā: dekoratīva 
paplāte, svece stikla traukā, 
2 svečturi, aromāta 
izkliedētājs ar kociņiem 
un Jasmine & Lily 
aromatizētā eļļa, tilp. 80 ml

pieejams 
arī:

pieejams 
arī:

    

2 €50

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



TOP!

12 €
  

5 €

Dekors 
metāla rāmī, ar ķēdīti 
uzkarināšanai, 
apaļš, ø 30 cm, 
vai kvadrāta formas, 
izmērs: 30 x 30 x 0,4 cm

4 €
 no

Grozs 
ar oderi un rokturiem, 
30 x 19 x 17 cm – 4 €, 

33 x 23 x 20 cm – 5 €, 
40 x 28 x 22 cm – 7 €

Gultasveļa, 100% kokvilna 
vienguļamās gultasveļas komplekts:
segas pārvalks, 140 x 200 cm, 
un spilvendrāna, 70 x 80 cm

5 €
Spilvens 
izmērs: 43 x 43 cm

15 €
Pufs 
salokāms, ar vāku, 
vietu uzglabāšanai un 
mīkstu velūra pārsegu, 
izmērs: 40 x 40 x 37 cm

5 €
Salikts fotorāmītis  
metāla, ar ķēdīti 
uzkarināšanai, 
trīs 13 x 18 cm fotoattēliem

pieejams 
arī:

pieejams 
arī:

pieejama
arī:
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7 €

5€

 noLaterna 
metāla, ar stikla rūtīm un 

rokturi uzkarināšanai, 
14 x 14 x 30 cm – 5 €,  
18 x 18 x 40 cm – 12 €

3 € Fotorāmītis 
ar zeltītas krāsas rozēm, 
10 x 15 cm fotoattēlam

LED laterna 
metāla, ø 19 cm, augstums. 36 cm,
baterijas iegādājamas atsevišķi

4 €
 noAromatizēta svece 

stikla traukā, ar vāku, 
melna vai balta, ø 9 cm, 
augstums 11,2 cm, – 4 €, 

zelta krāsas, sudraba krāsas, 
balta vai melna, 

ø 13,5 cm, augstums 8 cm, – 5 €

4 €

Grozs 
ar oderi un rokturiem, 
30 x 19 x 17 cm – 4 €, 
33 x 23 x 20 cm – 5 €, 
40 x 28 x 22 cm – 7 €

10 €

3 puķupodu 
pārsegu 
komplekts 
metāla rāmī, 
izmērs: 47,5 x 16 x 17 cm

pieejams 
arī:

ø 9 cm 
pieejama

arī:

ø 13,5 cm 
pieejama

arī:

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



2 €50

1 €30

7 €
Galdauts 

ar žakarda rakstu, 
izmērs: 140 x 240 cm

10 €
Aizkari 
ar žakarda rakstu,
izmērs: 140 x 260 cm

10 €
Kafi jas 

galdiņš 
ar dekoratīvu 
reljefu virsmu 

un koka kājām, 
ø 39,5 cm, 
augstums 

39,5 cm  

Dekoratīva 
burka 
stikla, ø 15 cm, 
augstums 15 cm

Vāze
stikla, 
ø 11 cm, 
augstums 
18 cm

4 €
Galda celiņš 
ar žakarda rakstu, 
izmērs: 35 x 180 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

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI


