
7 €

7 €

7 €

Puķupoda 
statīvs 

metāla, ar melnu 
vai zelta krāsas 

puķupoda pārsegu, 
ø 25 cm, 

augstums 55 cm

Paklājiņš
kokvilnas, 
ar moderniem rakstiem, 
izmērs: 80 x 120 cm

Grozs
metāla, ar rokturiem 
un dabiska materiāla 
rotājumu gar apmali, 
izmērs: 41,1 x 38 x 37,7 cm

Piedāvājumi spēkā no 23.09.2021. līdz 06.10.2021. Preču skaits ierobežots.

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

LOFT
STILA 
INTERJERSJAUNA

KOLEKCIJA



15 €

5 €

12 €

7 €

7 €

7 €

Galda lampa
metāla, 

ar dekoratīvu spuldzi, 
izmērs: 12 x 16,5 x 47 cm

Grozs
pīts, hiacinšu stiebru, 

ar rokturiem, ø 29 cm, 
augstums 23 cm

Laterna* 
ar pītu korpusu, 
metāla rokturi, 
stikla svečturi, 
ø 21 cm, 
augstums 24,5 cm

Pufs 
mākslīgās kažokādas, 

ar atveramu sēdekli un 
vietu uzglabāšanai, 

izmērs: 40 x 40 x 40 cm

Spilvens 
ar 100% kokvilnas 
spilvena pārvalku,  
izmērs: 35 x 30 cm

Kokvilnas 
paklājiņš 
ar modernu rakstu, 
izmērs: 80 x 120 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejams
arī:

pieejams
arī:
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5 €

6 €

9 €

4 €

7 €2 €50

Galda celiņš,
100% kokvilnas 

ar dekoratīvu apmali 
ar bumbulīšiem vai pušķīšiem, 

izmērs: 35 x 180 cm

Mākslīgais augs  
keramikas podā, ø 14 cm, 

augstums 14 cm, 
augs 40 cm

Fotorāmītis* 
metāla, 
ar aukliņu 
uzkarināšanai, 
10 x 15 cm 
fotoattēlam

Plaukts 
metāla, 
izmērs: 

37 x 37 x 9 cm

Kafi jas galdiņš
ø 35 cm, 
augstums 35,5 cm

Puķupoda pārsegs 
keramikas, ø 19 cm, 
augstums 16,5 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejams
arī:

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



2 €
 no

3 €
 no

4 €

5 €

7 €

Trauks 
metāla, 
ø 11 cm, 
augstums 15 cm, – 2 €, 
ø 12,5 cm, 
augstums 18 cm, – 2,50 €, 
ø 22 cm, 
augstums 10 cm, – 4 €

Bļodiņa 
akmens masas, 

ar unikālu atturīgu 
smilšu rakstu, 

tilp. 550 ml

Krūze ar sietiņu* 
porcelāna, ar vāciņu, 
tilp. 460 ml

Kafi jas kanna* 
stikla, ar metāla 
elementiem un 
koka vāku, tilp. 1 l

Šķīvis 
akmens masas, 
ar unikālu atturīgu 
smilšu rakstu, 
deserta šķīvis, 
ø 20 cm, – 3 €, 
pusdienu šķīvis, 
ø 27 cm, – 4,50 €

*Prece pieejama noteiktos veikalos.
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6 €

4 €

4 €
5 €

5 €

7 €
Virtuves dēlītis 
bambusa, divpusējs, ar
rievu šķidruma notecēšanai, 
izmērs: 44,8 x 34 cm

Virtuves dēlītis 
servēšanai, bambusa, 

izmērs: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Augļu un 
dārzeņu bļoda  

metāla, ø 25 cm

Virtuves 
piederumu 
komplekts 
silikona, ar bambusa 
rokturiem, komplektā: 
kuļamais, lāpstiņa 
un putu karote

4 virtuves nažu komplekts 
statīvā, asmens garums: 

šefpavāra nazim – 20 cm, virtuves nazim – 20 cm,
 maizes nazim – 19,5 cm, dārzeņu nazim – 9 cm

Piparu dzirnaviņas 
gumijkoka, ar keramikas asmeni, 
ar regulējamu rupjuma pakāpi,
ø 6,5 cm, augstums 22 cm

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



2 €

25 €

5 €

15 €

2 €50

2 €505 €

Grozs 
metāla, ar rokturiem, 

izmērs: 29 x 22 x 12,5 cm

Spogulis 
stāvošs, metāla rāmī, 
divpusējs, vienā pusē 

palielinošs, 
izmērs: 

18,5 x 9,5 x 20 cm

Veļas grozs 
salokāms, tekstila, 

ar bambusa karkasu, 
praktisks, pārvietojams 

vannasistabas aprīkojums, 
izmērs: 54 x 34 x 39,5 cm

Šķidro ziepju 
dozators 
ar sūknīti, izmērs: 
7,5 x 7,5 x 15,5 cm

Trauks*
vates plāksnītēm, ar vāku, 
ø 7,2 cm, augstums 19 cm

Trauks* 
kokvilnas kociņiem,
ar vāku, 
izmērs: 
9,5 x 9,5 x 9 cm

Plaukts 
bambusa, 

ar 2 plauktiem un
 2 iekarināmām 
tekstila kastēm

ar karkasu, 
ērts un praktisks 

plaukts 
vannasistabas 
piederumiem, 

izmērs: 
44 x 34 x 95,5 cm

viegli salokāms:

*Prece pieejama noteiktos veikalos.
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4€

 no

4 €

5 €

2 €

2 € 1 €30

Putekļu 
slotiņa* 
ar bambusa kātu

Kaste 
ar rokturiem un vāku,
4,5 l – 4 €, 
11 l – 5 €, 
17 l – 6 €

Slota* 
ar bambusa kātu, 
garums: 128,5 cm

Liekšķere un slotiņa*  
liekšķere ar silikona apmali, 
slotiņa ar bambusa kātu

Grīdas 
beržamā suka*  
ar bambusa kātu 

Trauku 
mazgāšanas suka* 
ar bambusa kātu

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejama
arī:

    

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



5 €

4 €

12 €

10 €5 €

10 €

7 €

Bikses 
elastīgas, 

labi pieguļošas, 
ar rāvējslēdzēju

 priekšpusē, 
žakarda rakstu 

un kabatām, 
izmēri: 36–44 Jaka ar kapuci 

ar rāvējslēdzēju, 
kabatām sānos un 
kabatiņu ar rāvējslēdzēju, 
izmēri: 36–44

Kleita*  
brīva piegriezuma, 
ar modernu rakstu, 

izmēri: 36–44

T krekls 
kokvilnas, ar viskozi vai elastānu, 

ar V veida kakla izgriezumu, 
izmēri: S–XXL

Treniņbikses,
100% kokvilna*  

ar platu jostu un
sasienamu aukliņu,

ar uzrakstiem
uz kabatām un bikšu

galu savilkumiem,
izmēri: S–XXL

Blūze
mīksta tekstila, ar viskozi, 

ar pagarinātu apakšmalu 
un savilkumiem sānos, 

izmēri: S–XXL

Legingi  
ar siltu iekšpusi, vienkrāsaini, 
izmēri: S–XXL

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejams 
arī:
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5 €

5 €12 €

2 €

7 €

1 €50

Adīta cepure 
zēniem, 
ar Ķepu patruļas 
apdruku, 
apkārtmērs: 
52–54 cm

T krekls 
ar garām 
piedurknēm 
kokvilnas, 
ar elastānu, 
meitenēm, 
svītrains, 
ar apdruku, 
izmēri: 
134–170 cm

Galvassaite 
meitenēm, 

kroņa formas, 
ar mirdzošiem 
pavedieniem, 

apkārtmērs: 
52 cm vai 54 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā
un kabatām, 
vienkrāsainas, 
izmēri: 134–170 cm

Jaka ar 
kapuci 
zēniem, 
ar rāvējslēdzēju, 
kabatām 
un joslām 
ar uzrakstiem 
visā piedurkņu 
garumā, 
izmēri: 
134–170 cm

Adīta cepure 
meitenēm, 
ar sasietu lentīti, 
apkārtmērs: 
52–56 cm

pieejama 
arī:

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



6 €

6 €

6 €

5 €

2 €4 €50

Krekls, 
100% kokvilna*

zēniem, 
ar augstu apkaklīti, 

divkrāsains, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Krekls, 100% 
kokvilna*
zēniem, fl aneļa,
ar kabatām, rūtains, 
izmēri: 104–134 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna*

zēniem, ar sasienamu aukliņu 
jostasvietā un kabatām, 

trīskrāsainas, 
izmēri: 104–134 cm

Džemperis, 
100% 
kokvilna*
zēniem, 
ar uzrakstiem, 
izmēri: 
104–134 cm

T krekls ar garām piedurknēm* 
zēniem, ar uzrakstu, izmēri: 104–134 cm

T krekls 
ar garām 

piedurknēm, 
100% kokvilna

zēniem, 
ar Mikipeles apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

*Prece pieejama no 29.09.2021.
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4 €

4 €
4 €

6 €

2 €50

Treniņbikses*
100% kokvilnas vai ar augstu 
kokvilnas saturu, meitenēm, 
ar sasienamu aukliņu 
jostasvietā un kabatām, 
ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

Legingi 
kokvilnas, ar elastānu, 
meitenēm, 
ar Minnijas apdruku, 
izmēri: 104–134 cm Legingi 

meitenēm, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
Krekls 

fl īsa, meitenēm,  
ar izšuvumu priekšpusē, 

izmēri: 104–134 cm

6 €

Treniņbikses
96% kokvilnas un 4% elastāna,
meitenēm, ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā 
un kabatām, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Svārki 
meitenēm, divkārtu, 
tilla, ar gumiju jostasvietā 
un Minnijas apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām 
piedurknēm, 
100% kokvilna
meitenēm, ar volānu
un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejams
arī:

pieejams 
arī:

pieejamas 
arī:

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



10 €

12 €

10 €

12 €

Zābaki 
meitenēm, 

viegli uzvelkami, 
sasienami, 

ar rāvējslēdzēju un 
mākslīgu kažokādu, 

izmēri: 22-31

Zābaki 
zēniem, sasienami, 

ar siltu oderi, izmēri: 33−39

Zābaki 
zēniem, viegli uzvelkami, 
ar 2 lipekļa 
stiprinājumiem 
un rāvējslēdzēju, 
izmēri: 22−32

Zābaki 
meitenēm, 
sasienami, 

ar rāvējslēdzēju, 
izmēri: 32−37

ATKLĀJ VISAS PRIEKŠROCĪBAS

• bieza, neslīdoša zole

• augsta virsdaļa 
 potītes stabilitātei

• viegli tīrāma virskārta

• iekšējā odere

10 €

12 €

10 €

Zābaki 
meitenēm, 

viegli uzvelkami, 
sasienami, 

ar rāvējslēdzēju un 
mākslīgu kažokādu, 

izmēri: 22-31

Zābaki 
zēniem, sasienami, 

ar siltu oderi, izmēri: 33−39

Zābaki 
zēniem, viegli uzvelkami, 
ar 2 lipekļa 
stiprinājumiem 
un rāvējslēdzēju, 
izmēri: 22−32

ATKLĀJ VISAS PRIEKŠROCĪBAS

• bieza, neslīdoša zole

• augsta virsdaļa 
 potītes stabilitātei

• viegli tīrāma virskārta

• iekšējā odere

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


