
4 €

5 €
Glāžu komplekts,  

4 gab.
ar reljefu rakstu,

pieejami dažādu krāsu komplekti,
tilp. 300 ml

Spilvenu komplekts,  
2 gab.
krēsliem, divpusēji, 
dažādi dizaini, 
izmērs: 40 x 40 cm

Pavasara  
krāsas

TOP!

SHHO 094418 TESTEX  

Piedāvājumi spēkā no 21.04.2022. līdz 04.05.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



pieejamas  
arī:

   

pieejamas  
arī:

   

pieejamas  
arī:

   

3 €
 no

5 €

7 €

7 €

2 50 €

1 €
2 50 €

Burka  
ar krānu 
stikla, 
ar sietiņu augļiem,
tilp. 3,4 l

Saldējuma
trauciņš 

stikla, tilp. 475 ml

Glāžu komplekts,  
2 gab. 
kokteiļiem,
tilp. 460 ml

Pudele 
stikla, aukstiem

dzērieniem, tilp. 1,2 l

Glāžu komplekts,  
4 gab. 

ar reljefu rakstu,
pieejami dažādu  
krāsu komplekti,

tilp. 300 ml

Glāžu komplekts,  
4 gab. 

ar reljefu rakstu,
pieejami dažādu krāsu komplekti,

tilp. 320 ml

Burka 
stikla,
ar koka vāku,
tilp. 750 ml – 3 €,
tilp. 1,25 l – 4 €

piedāvājumi spēkā no 21.04.2022. līdz 04.05.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



pieejami  
arī:

pieejams 
arī:

   

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

7 €

7 €

6 €

4 €

15 €

LED lampa 
metāla ietvarā,

ar rokturi,
Ø 15 cm,

augstums 18 cm,
baterijas

iegādājamas
atsevišķi

LED gaismas virtene, 
70 spuldzītes 

darbojas uz saules enerģijas baterijām, 
maina krāsu,

baltas vai daudzkrāsainas

Pleds
mikrošķiedras, ar apdruku,
izmērs: 130 x 170 cm

Puķupods
plastmasas, ar betona imitācijas apdari,  
ar īpašu ieliktni tajā, kas atvieglo  
augu stādīšanu un kopšanu,
izmērs: 22,5 x 22,5 x 42 cm,
ieliktnis: 22 x 22 x 17,5 cm

Puķupods
plastmasas, ar betona  

imitācijas apdari, 
ar īpašu ieliktni tajā,  

kas atvieglo augu  
stādīšanu un kopšanu,

izmērs: 26,5 x 26,5 x 50 cm,
ieliktnis: 26 x 26 x 20,5 cm

Spilvenu
komplekts, 2 gab. 
krēsliem,
ar lentītēm,
divpusēji,
izmērs: 40 x 40 cm

ar saules 
enerģijas 
baterijām

nakts 
skats

10 €

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



5 €

      

          

pieejama  
arī:

"Amber & Tonka"  "Patchouli"     "Teakwood"  "Amber & Herbs" 

pieejams 
arī:

    
  

4 €
6 €

10 € 2 50 €

15 €
Sojas  

vaska svece 
stikla traukā, 

ar vāciņu,
"Black Rose & Oud"  

aromāts, degšanas laiks  
apt. 22 st., Ø 11 cm,

augstums 8,5 cm

Kafijas  
galdiņš 
saliekams, 
koka,
Ø 37,8 cm,
augstums 45 cm

Dekoratīvs zars 
krāsains, augstums 46 cm

Lādīte 
koka,
ar dekoratīvu vāku,  
ar aizdari,
izmērs:
22 x 13,5 x 11 cm

Vāze 
otrreizējās pārstrādes stikla,
izmērs: 10 x 17 cm

Rotājums 
stāvošs, ar metāla

elementiem, augstums 43 cm

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC4 €

 no

7 €

4 €

4 €
1 80 
 no 

€

1 80 €

Suka 
trauku mazgāšanai,
otrreizējās pārstrādes  
plastmasas,
ar ozolkoka kātu

Slotiņa ar 
liekšķeri 

otrreizējās pārstrādes  
plastmasas,

ar ozolkoka kātu

Putekļu slotiņa  
ar ozolkoka kātu

Kaste "Curver" 
ažūra, ar vāku un rokturiem,  

tilp. 4 l, izmērs: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm, – 4 €,
tilp. 11 l, izmērs: 36,3 x 27 x 13,8 cm, – 5 €,
tilp. 17 l, izmērs: 36,3 x 27 x 22,2 cm, – 6 €

Sūkļi, 3 gab.
celulozes

Slota 
slaucīšanai,
ar ozolkoka 
kātu

70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified NSF C0633449-1

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



5 €

5 €

5 €

12 €

9 €
9 €

Ziepju burbuļu  
veidotājs  

torņa formas, darbojas  
uz baterijām, bērniem  

no 3 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas atsevišķi

Rotaļu kuģītis 
ar piederumiem
rotaļām pludmalē

Smilšu rotaļlietu  
komplekts, 

6 gab. 
pils formas spainītis, siets,  

lāpstiņa, grābeklītis  
un 3 veidnītes

Vannas 
rotaļlietu 
komplekts, 
5 gab. 
zvejas laiva un 4 zivis,
bērniem no 3 gadu vecuma

Ziepju 
burbuļu 
pistole 
ar 170 ml
burbuļu šķidrumu
un bļodiņu

Smilšu rotaļlietu  
komplekts čemodānā,

8 gab. 
čemodāns ar strūklaku uz ritentiņiem,  

lāpstiņa, grābeklītis un veidnītes,  
bērniem no 3 gadu vecuma

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

piedāvājumi spēkā no 21.04.2022. līdz 04.05.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

3 € 9 €

2 50 €

3 €

T krekls, 
100% organiskā kokvilna

meitenēm, ar volāniem piedurkņu  
galos un ar apdruku, rozā ar kabatu  

vai balts ar aizdari aizmugurē,
izmēri: 80–98 cm

Guļammaiss, 
100% organiskā 
kokvilna
mazuļiem,  
ar rāvējslēdzēju,
ar apdruku

T krekls, 
100% kokvilna 
zēniem,
ar spiedpogu aizdari,
ar apdruku,
izmēri: 80–98 cm

Šorti, 100%  
organiskā 
kokvilna 
meitenēm, ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā un kabatu,
izmēri: 74–98 cm

Šorti,*  
100% organiskā  
kokvilna
zēniem, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā,
kabatām un uzšuvi,
izmēri: 74–98 cm

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

2 50 €

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

ORGANISKĀ 
KOKVILNA



pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejami  
arī:

   

6 €

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

2 50 €

2 50 €

4 €

4 €

4 € 2 50 €

Kleita  
meitenēm, kokvilnas augšdaļa un tilla svārki,  
ar volāniem plecu daļā un aplikāciju  
priekšpusē, izmēri: 104–134 cm

Legingi* 
95% kokvilnas un 5% elastāna, meitenēm,

ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% organiskā  
kokvilna 
meitenēm,
ar apdruku,
izmēri:
104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna 

meitenēm,
ar savilkumu uz piedurknēm  

un spīdumu aplikāciju, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls,* 
100% kokvilna 
meitenēm,
ar volāniem piedurkņu  
galos un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Kombinezons,* 100% kokvilna 
meitenēm, ar plecu lencītēm, ar volānu  
un kabatām, ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

T kreklu komplekts, 2 gab.,*   
100% kokvilna 
meitenēm, viens ar apdruku un otrs  
vienkrāsains, izmēri: 104–134 cm* Prece pieejama noteiktos veikalos.

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



1 50 €

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

2 50 €

2 50 € 4 €

T kreklu komplekts,  
2 gab.,  

100% kokvilna 
zēniem, viens ar apdruku  

un otrs vienkrāsains,  
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 100% organiskā kokvilna 
zēniem, ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

Tops,*  
100% organiskā kokvilna 
zēniem, ar apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

Šorti
mikrošķiedras, zēniem,
ar sasienamu aukliņu jostasvietā,
kabatām un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



pieejams  
arī:

   

T krekls, 100% kokvilna 
sievietēm, ar izšuvumu priekšpusē,  

izmēri: S–XXL

ORGANISKĀ 
KOKVILNA

5 €

5 €
5 €

5 €

7 €

4 €

5 €
  no

Džinsa šorti,  
100% kokvilna 
meitenēm, ar augsto vidukli, 
jostu un kabatām,
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 
100% kokvilna, 
vai treniņbikses, 
100% kokvilna 
zēniem, ar "Star Wars" apdruku, 
izmēri: 134–170 cm, 
T krekls – 5 €,  
treniņbikses – 9 €

Šorti,  
100% organiskā  

kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā,
kabatām un apdruku,

izmēri: 134–170 cm

T krekls,  
100% kokvilna 
meitenēm,
ar volāniem plecu  
daļā un aplikāciju,
izmēri: 134–170 cm

Krekls,  
100% kokvilna

meitenēm,
pogājams,

ar kabatu un sasietu  
apakšmalu, ar apdruku,

izmēri: 134–170 cm

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

piedāvājumi spēkā no 21.04.2022. līdz 04.05.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



7 €

12 €

10 €
10 €

7 €

15 € 12 €

"Cardio Bunny" 
legingi 
riteņbraukšanas, īsi,
ar kontrastējošas krāsas  
elementiem
un jostas kabatu  
ar rāvējslēdzēja aizdari,
izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny" 
sporta jaka
ar augsto apkaklīti,
rāvējslēdzēju, kontrastējošas  
krāsas nošuvēm 
un caurumiņu īkšķiem,  
izmēri: XS–XL

Cepure, 
100% kokvilna 
viena izmēra,
regulējams apkārtmērs,  
ar lipekļa aizdari

"Cardio Bunny" 
sporta legingi 
ar apdruku, izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny" 
sporta apavi 
sievietēm, ar aukliņām,
izmēri: 36–41

Jostas soma
ar rāvējslēdzēju 
un kabatu ar  
rāvējslēdzēja aizdari

"Cardio Bunny" 
sporta šorti 

riteņbraukšanas, divkārtu,
ar apdruku, ar iekšējiem  

vienkrāsainiem legingiem,
izmēri: XS–XL

collection for PEPCO



3 €10 €

10 € 7 €

10 € 7 €

12 €

"Cardio Bunny" 
sporta tops 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
ar sasienamu apakšmalu
un apdruku,
izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny" 
iekšļūcenes 
izmēri: 36–41

"Cardio Bunny"
sporta šorti 
ar apdruku,
izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny" 
sporta šorti 
riteņbraukšanas, divkārtu,
vienkrāsaini, ar iekšējiem  
legingiem ar apdruku,
izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny"  
sporta tops 
95% viskozes un 5% elastāna,
ar apdruku, izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny" 
sporta šorti 
95% kokvilnas un  
5% elastāna, ar kabatām
un apdruku uz šortu staras,
izmēri: XS–XL

"Cardio Bunny" 
sporta zeķu  
komplekts,  
2 pāri
ar augstu kokvilnas  
saturu, ar metāliskiem  
pavedieniem, komplektā  
dažādi dizaini,
izmēri: 35–38, 39–42

collection for PEPCO

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

Seko līdzi aktualitātēm Pērc droši

*Preču atgriešanas noteikumus
atradīsi www.pepco.lv

Preces var atgriezt
30 dienu laikā

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.

pepcolv pepco.lv@pepcolv


