
JAUNA  
 KOLEKCIJA

12 €
 no

Krekljakas
ar apkaklīti,  
kabatām un  

ovālu apakšmalu,  
rūtainas, meitenēm,  

izmēri:  
134–170 cm, – 12 €,  

vai sievietēm,  
izmēri: S–L, – 15 €

10 €
 no

Džinsi
ar kabatām un  
nodiluma efektu, 
meitenēm,  
"mom fit" stila,  
izmēri:  
134–170 cm, – 10 €, 
vai sievietēm,  
"boyfriend" stila, 
ar elastānu, 
izmēri: 36–44, – 12 €

TOP!

Piedāvājumi spēkā no 08.09.2022. līdz 21.09.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



10 €

10 €

10 €
12 €

12 €

9 €

15 €

Krekls 
kokvilnas, sievietēm, ar reljefu  
"Looney Tunes" aplikāciju,  
izmēri: S–XXL

Krekljaka  
ar apkaklīti,  
kabatām un ovālu  
apakšmalu, rūtaina,  
izmēri: 134–170 cm

Krekls ar kapuci 
sievietēm, ar kabatām,  
vienkrāsas, izmēri: S–XXL

Krekljaka 
sievietēm, ar apkaklīti,  

kabatām un ovālu apakšmalu,  
rūtaina, izmēri: S–L

Treniņbikses 
sievietēm, ar kabatām,  

vienkrāsas, izmēri: S–XXL

Džinsi  
meitenēm,  
"mom fit" stila,  
ar kabatām un  
nodiluma efektu, 
izmēri: 134–170 cm

Džinsi 
ar elastānu,  

sievietēm,  
brīva piegriezuma,  

ar kabatām, 
izmēri: 36–44 

piedāvājumi spēkā no 08.09.2022. līdz 21.09.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



25 €
10 €

5 €

10 €

6 €

5 €

12 €

6 €
9 €

Džinsi 
ar elastānu,  
sievietēm,  
brīva piegriezuma,  
ar kabatām, 
izmēri: 36–44

Džemperis  
sievietēm, mīksta  
ažūra adījuma,  
izmēri: S–XXL

Krekls,  
100% viskoze 
sievietēm, ar apkaklīti  
un kabatām, 
rūtains, izmēri: 36–46

T krekls 
90% kokvilnas, 5% elastāna  
un 5% viskozes, ar V veida  
kakla izgriezumu un savilkumu  
priekšpusē, vienkrāsas,  
izmēri: S–XXXL

Siltināta vējjaka ar kapuci 
ar mākslīgās kažokādas oderi, 
rāvējslēdzēju un spiedpogām, 
ar kabatām, izmēri: 36–46

Džinsi 
ar elastānu,  
sievietēm, šauri, 
izmēri: 36–44

Minisvārki 
ar dekoratīvām pogām sānā,  
vienkrāsas, izmēri: S–XXL

T krekls 
sievietēm, brīva  
piegriezuma, ar pagarinātu,  
noapaļotu apakšmalu  
un apdruku, izmēri: S–XXL

Džemperis 
sievietēm, mīksta adījuma,  
ar svītrainām piedurknēm, izmēri: S–XXXL

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



7 € 7 €
Džemperis 
meitenēm,  
mīksta adījuma,  
izmēri: 134–170 cm

Jaka ar kapuci 
kokvilnas, zēniem, ar rāvējslēdzēju,  
ar "Batman" apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

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

Džemperis  
ar augsto  
apkaklīti  

meitenēm,  
mīksta adījuma,  

izmēri: 134–170 cm

Treniņbikses,  
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā  
un kabatām, vienkrāsas,  

izmēri: 134–170 cm

6 €

11 € 6 €

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



9 € 6 €

6 € 9 €

9 € 4 50 €

Jaka ar kapuci 
kokvilnas, zēniem,  

ar rāvējslēdzēju,  
ar kabatām,  

izmēri: 104–134 cm

Džemperis,  
100% kokvilna 
zēniem, ar pogu  
aizdari uz pleca,  
svītrains,  
izmēri: 104–134 cm

Krekls,  
100% kokvilna 
meitenēm,  
ar savilkumu plecu  
daļā un apakšmalā,  
vienkrāsas,  
izmēri: 104–134 cm

Džinsi 
ar elastānu, zēniem,  

ar sasienamu aukliņu jostasvietā 
un izšūtām kabatām ar atlokiem, 

izmēri: 104–134 cm

Legingi 
95% kokvilnas  
un 5% elastāna,  
meitenēm,  
ar apdruku,  
izmēri:  
104–134 cm

Džemperis 
meitenēm,  
ar divpusēju  
spīdumu  
aplikāciju,  
izmēri:  
104–134 cm

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



JAUNUMS

Noskenē kodu un aplūko visu 
piedāvājumu www.pepco.lv

10 €

6 €

6 € 5 €

6 €

5 €

Tikai Pepco

Bodijs, 
100% organiskā  

kokvilna 
meitenēm,

izmēri: 56–92 cm

Krūšautiņu  
komplekts,  
3 gab.
universāla izmēra

Rāpulītis ar kapuci, 
100% organiskā  
kokvilna 
meitenēm vai zēniem,  
izmēri: 56–92 cm

Legingi, 
100% organiskā  

kokvilna
meitenēm, izmēri: 74–98 cm

Krekls ar kapuci, 
100% organiskā kokvilna 
meitenēm vai zēniem, izmēri: 
74–98 cm

Bikses, 
100% organiskā kokvilna
zēniem, izmēri: 
74–98 cm

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’



* Prece pieejama noteiktos veikalos.

6 €
9 €

10 €

6 €
12 €

12 €

6 €

Krekls, 
100% kokvilna  
flaneļa, zēniem, ar apkaklīti  
un kabatu, ar apdruku, rūtains, 
izmēri: 74–98 cm

Komplekts mazuļiem, 
100% kokvilna

meitenēm, komplektā:  
T krekls ar garām piedurknēm  

un apdruku un velveta svārki  
ar lencēm un kabatām,  

izmēri: 74–98 cm

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

Komplekts mazuļiem, 
100% kokvilna 
meitenēm, komplektā:  
krekls un legingi,  
izmēri: 74–98 cm

Komplekts mazuļiem,* 
100% kokvilna 
zēniem, komplektā: T krekls  
ar garām piedurknēm un  
apdruku un velveta kombinezons  
ar kabatām un uzrakstu,  
izmēri: 74–98 cm

Komplekts  
mazuļiem, 
100% kokvilna 
zēniem, komplektā:  
džemperis ar strukturālu  
rakstu un spiedpogu  
aizdari sānā un legingi,  
izmēri: 56–86 cm

Kleita, 
100% kokvilna 
mazuļiem, velveta,  
pogājama, ar griezumu  
jostasvietā un volāniem,  
ar apdruku vai vienkrāsas,  
izmēri: 74–98 cm

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



* Prece pieejama noteiktos veikalos.

3 €

12 €

9 €
12 €

12 €

4 50 €

Pidžama 
flīsa, sievietēm, ar "Bambi"  

motīviem, komplektā: T krekls ar  
aplikāciju un sasienamu  

apakšmalu un bikses  
ar apdruku, izmēri: S–XL

Pidžama,  
100% kokvilna 
sievietēm, ar "Bambi"  
motīviem, komplektā:  
T krekls ar sasienamu  
apakšmalu un bikses,  
izmēri: S–XL

Halāts 
velūra, sievietēm,  
ar jostu un apdruku,  
izmēri: S/M vai L/XL

Naktskrekls  
kokvilnas,  
sievietēm,  

ar apdruku,  
izmēri: S–XXL

Zeķu komplekts,  
2 pāri 
kokvilnas,  
ar elastānu,  
sievietēm,  
ar "Bambi" rakstu,  
komplektā dažādi  
dizaini, izmēri:  
35–42

Frotē zeķu komplekts,  
2 pāri* 

kokvilnas, ar elastānu,  
sievietēm, neslīdošas,  

ar "Bambi" rakstu, komplektā  
dažādi dizaini, izmēri: 36–42

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



15 €

10 €
12 €

3 €

5 €
 no

5 €
 ǹ o

Rotājums 
uzkarināms, auduma, ar apdruku,  
izmērs: 30 x 40 cm

Grozs 
pīts, dabisku materiālu, ar vāku un rokturi,  
Ø 22 cm, augstums 12,5 cm, – 5 €,  
Ø 26 cm, augstums 15,5 cm, – 6 €

Puķupoda pārsegs  
pīts, dabisku materiālu,  
ar aizsargplēvi,  
Ø 23 cm, augstums 13 cm, – 5 €, vai  
Ø 25 cm, augstums 18 cm, – 7 €

Gultas pārklājs, 
100% kokvilna 
rūtains, izmērs: 160 x 220 cm

Laterna 
keramikas, ažūra,  

ar aukliņas rokturi,  
Ø 16 cm, augstums 21,5 cm

Gultasveļas  
komplekts  
mikrošķiedras,  
izmērs: 140 x 200 cm,  
ar spilvena pārvalku,  
70 x 80 cm

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

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

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



4 €

20 € 15 €

10 € 5 €

3 €

Puķupods 
keramikas, 
ar rakstu,  
Ø 13,5 cm,  
augstums 13,2 cm

Puķupoda pārsegs 
keramikas, divkrāsu,  
Ø 13,5 cm,  
augstums 14 cm

Puķupoda 
statīvs 
metāla, ar koka  
puķupoda pārsegu, 
izmērs: 25 x 23 x 50 cm

Kafijas galdiņš
ar metāla kājām, 
salokāms, Ø 48 cm,  
augstums 50 cm

Puķupoda  
pārsegs 
keramikas, divkrāsu,  
Ø 13,5 cm, augstums 13 cm

LED galda lampa 
stikla, ar metāla pamatni, 
Ø 15 cm, augstums 19 cm

piedāvājumi spēkā no 08.09.2022. līdz 21.09.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



10 €

9 €

12 €
5 €
 no

7 €

4 50 €

7 €
Rotājums 
keramikas,  
ar mākslīgo augu, 
Ø 11 cm,  
augstums 15 cm

Attēls 
rāmī, izmērs:  
42,5 x 52,5 x 2,5 cm

Spilvens  
izmērs: 35 x 50 cm

Dimanta formas  
griestu lampa
metāla, izmērs: 20 x 20 x 23 cm

Pleds, 
100% kokvilna 

ar pušķīšiem,  
izmērs: 130 x 160 cm

Puķupoda pārsegs 
metāla, izmērs: 12,5 x 2,5 x 36 cm – 5 €, 
15 x 15 x 50 cm – 7 €, 17,5 x 17,5 x 66,5 cm – 17 €

Puķupoda  
pārsegs  
ar paliktni 
keramikas, Ø 13,5 cm,  
augstums 13,2 cm

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



3 €
 no

15 €

3 € 12 €

5 €
Bļodu komplekts,  
3 gab.  
metāla,  
ar plastmasas vākiem,  
komplektā:  
tilp. 1,8 l, Ø 20 cm,  
tilp. 2,8 l, Ø 22 cm,  
tilp. 4,8 l, Ø 26 cm

Papīra  
dvieļu  
statīvs 
metāla,  
zelta krāsas,  
Ø 15 cm,  
augstums 28,5 cm

Trauku žāvētājs 
metāla, zelta krāsas,  

izmērs: 46 x 26 x 15 cm

Augļu grozs 
metāla, zelta krāsas,  

Ø 23 cm

Virtuves piederumi 
metāla, zelta krāsas,  

dārzeņu mizotājs – 3 €,  
vai ķiploku spiede – 5 €

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


