sajūti kvalitāti,
iemīli cenu!

Lielās atklāšanas diena!

5€

Krekls,
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku,
izmēri: 134–170 cm

7€

Krekls

95% kokvilnas un
5% elastāna,
meitenēm,
ar apdruku,
izmēri: 134–170 cm

4€
Legingi

95% kokvilnas un
5% elastāna,
meitenēm,
ar spīdumu
svītrām sānos,
izmēri: 134–170 cm
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3€

Bodijs, 100% kokvilna
meitenēm, ar apdruku,
izmēri: 62–92 cm

9€

Apģērbu komplekts
mazuļiem
meitenēm, T krekls
ar garām piedurknēm,
100% kokvilna, mākslīgās
kažokādas veste, svārki ar
plecu lentēm, rūtaini,
izmēri: 74–98 cm
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4

50
€

T krekls ar
garām piedurknēm,
100% kokvilna
meitenēm, “Minnie Mouse”,
ar metālisku apdruku vai
ar punktotu rakstu un
spīdumu aplikāciju,
izmēri: 104–134 cm

9€

Kleita

meitenēm,
ar sasietu lentīti
jostasvietā, rūtaina,
izmēri: 104–134 cm

9€

Krekls

zēniem, silta flīsa,
ar rāvējslēdzēju, ar kabatu
uz piedurknes, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

7€
Džinsi

zēniem,
ar elastānu,
ar kabatām,
izmēri:
104–134 cm

7€

Krekls, 100% kokvilna

zēniem, ar “Paw Patrol” apdruku,
izmēri: 104–134 cm

sajūti kvalitāti,
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5€

Džemperis

mīksta adījuma,
ar V veida kakla izgriezumu
un ovālu apakšmalu,
izmēri: S–XXXL

7€
Blūze

95% kokvilnas un 5% elastāna,
ar uzrotāmām piedurknēm,
ovālu apakšmalu un
pagarinātu aizmuguri,
izmēri: S–XXXL

15€
Jaka

mīksta un silta, ar apmalīti
piedurkņu galos un apakšmalā,
svītraina, izmēri: S–L

9€

Džinsa svārki

ar augstu kokvilnas saturu
un elastānu, ar platu gumiju,
savilkumu jostasvietā,
pogām un kabatām aizmugurē,
izmēri: S–XXL

7€

Legingi

ar pogām pie kabatām,
siltināti, vienkrāsaini,
izmēri: S–XXL

10€

Jaka ar kapuci

flīsa, ar lielu kabatu priekšpusē,
ovālu apakšmalu un
reljefu sirsniņu rakstu,
izmēri: S–XXL
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0
no

Sienas pulkstenis

80
€

ø 20 cm

2€

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 €

pieejams arī:

pieejama arī:

2

50
€

LED gaismas
virtene

daudzkrāsaina vai balta,
10 spuldzītes,
ø 6 cm, garums 165 cm

pieejams arī:

5€

Mikrošķiedras
pleds
izmērs: 130 x 170 cm

sajūti kvalitāti,
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1€

pieejams arī:

Mākslīgais augs

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

Gaisa atsvaidzinātājs

1€
no

Tējas 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

aromatizētā eļļa un kociņi, aromāti: “Amber
& Tonka” vai “Dark Orchid & Patchouli”,
tilp. 30 ml

1€

Aromatizēta svece
stikla traukā,
“White scent” aromāts,
izmēri:
10 x 10 x 10 cm – 4 €,
12 x 12 x 12 cm – 5 €

4€
no

1

80
€

Stikla
vāze

pamatne
ø 13,5 cm,
augša
ø 10 cm,
augstums
20 cm
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4 burku
komplekts

Galda piederumu
komplekts, 24 gab.

tilp. 190 ml/katra

1

30
€

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

7€

krāsas

2€ 5€
no

2 krūžu
komplekts

stikla, caurspīdīgas,
tilp. 2 x 270 ml,
var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā

2€

2 galda
paliktņu
komplekts

dažādas krāsas,
ø 38 cm

krāsas

"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 €

5€

Aromatizēta svece

stikla traukā, ar metāla vāku,
izvēlei 2 veidi, ø 13,5 cm,
augstums 8 cm
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Mans veikals

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

JAUNUMS

Glamūra mirdzums
Apskati kolekciju

Ietiniet mīkstā audumā

Etniskā oāze

Apskati kolekciju

Apskati kolekciju

Ziedu bagātība

www.pepco.LV

Apskati kolekciju

Izvēlne

Buklets

Preces

Veikali

Seko līdzi aktualitātēm

Pērc droši
Preces var atgriezt
30 Dienu laikā

sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

facebook.com @pepcolv
/pepcolv

pepco.lv

*Preču atgriešanas noteikumus
atradīsi www.pepco.lv

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.

