
JAUNA  
KOLEKCIJA

7 €
Galda lampa

ar samta kupolu  
un metāla pamatni,  

izmērs: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Aizkars

samta,
izmērs: 135 x 260 cm

TOP!

Piedāvājumi spēkā no 22.09.2022. līdz 05.10.2022. Preču skaits ierobežots.

www.tuv.com  
ID 1111230416:

SHHO 094418 TESTEX

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



3 €
no Salokāma kaste 

ar apdruku,
32 x 32 x 32 cm – 3 €,
ar lodziņu,  
aizverama,  
30 x 30 x 30 cm, – 5 €

10 €Puķupoda  
pārsegs 

metāla, ar metāla kājām,
izmērs: 15 x 15 x 50 cm

7 €
Spilvens

ar samta spilvena pārvalku,
izmērs: 35 x 50 cm

5 €Aromatizēta svece
stikla traukā, ar metāla vāciņu,  

dažādas krāsas un aromāti,  
ø 13,5 cm, augstums 8 cm

7 €
Galda lampa

ar samta kupolu  
un metāla pamatni,  

izmērs: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Aizkars
samta,
izmērs: 135 x 260 cm

2 €
 noKaste

24 x 14 x 10 cm – 2 €,
ar rokturiem, 27 x 17 x 12 cm, – 2,50 €,  

34 x 34 x 14 cm – 4 €,  
ar vāku un rokturiem, 38 x 24 x 17 cm, – 5 €,  

42 x 28 x 19 cm – 6 €

10 €
Pleds
pūkains, mikrošķiedras,
izmērs: 130 x 170 cm

pieejams  
arī:

  

 

pieejama  
arī:

 

pieejama  
arī:
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2 50 
  no

€

12 €
Vāze
stikla, ar dekoratīvu  
koka apdari,  
ø 14,5 cm, augstums 23 cm

5 €

Dekoratīva  
pūce
keramikas,  
izmērs:  
13 x 9,8 x 15,3 cm

Grozs
bambusa, ar tekstila oderi,

21 x 14 x 12 cm – 2,50 €,
30 x 18 x 18 cm – 5 €,

33 x 22 x 20 cm – 6 €,
36 x 26 x 22 cm – 7 €,

39 x 29 x 24 cm – 10 €

5 €
Rudens rotājums

izmērs: 48,5 x 41,5 x 7 cm

3 €

Dekoratīvs  
ķirbis

keramikas,
ar mīkstu pārklājumu,

izmērs: ø 9,5 cm,  
augstums 9 cm

30 €
Pufs
mīksts,
ar ģeometrisku rakstu,
izmērs: 38 x 38 x 38 cm

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



4 €
 no Brokastu trauki

akmens masas,
deserta šķīvis, ø 21 cm, – 4 €,
dziļais šķīvis, ø 15,4 cm, – 5 €,
lēzenais šķīvis, ø 26,5 cm, – 6 €

5 €
Krūžu komplekts, 2 gab.
porcelāna,
ar zelta krāsas elementiem,
tilp. 360 ml

12 €

Tējkanna ar sildītāju
borosilikāta stikla,
izturīga pret zemu  
un augstu temperatūru,
var mazgāt trauku  
mazgājamajā mašīnā  
un likt mikroviļņu krāsnī,
tilp. 1,5 l

9 €
Termoss

nerūsējošā tērauda,  
tilp. 530 ml

3 €
Krūze

akmens masas,  
tilp. 380 ml

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



10 €

Nažu komplekts,  
4 gab., statīvā

nerūsējošā tērauda,
statīvs ar koka apdruku,

komplektā:
šefpavāra nazis, garums 20 cm,

universālais nazis, garums 20 cm,
maizes nazis, garums 19,5 cm,

dārzeņu un augļu nazis, garums 9 cm

4 €
Augļu grozs

metāla, ø 23 cm

10 €
Piparu dzirnaviņas

koka, ar  
keramikas asmeņiem,

augstums 30 cm

12 € Trauku žāvētājs
metāla, ar koka rokturiem,  
izmērs: 46 x 26 x 18 cm

20 €

Maizes kaste
metāla,

ar bambusa vāku
un priekšējām durtiņām,

izmērs: 35,5 x 21,5 x 20 cm

2 €Papīra dvieļu  
turētājs

metāla,  
augstums 28,5 cm

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



5 €
 no

Dvielis
50 x 100 cm – 5 €,
70 x 140 cm – 10 €

4 €Zobu suku  
trauks
keramikas

3 €
Šķidro  

ziepju trauks
keramikas

7 €
Vannasistabas paklājiņš 
mīksts, smalkas mākslīgās kažokādas,

izmērs: 50 x 80 cm

10 €
Vannasistabas  
miskaste
metāla, ar atvēršanas  
pedāli, tilp. 10 l

piedāvājumi spēkā no 22.09.2022. līdz 05.10.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu
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1 50 
  no

€

3 €
 no

Plakana trijstūra  
formas grīdas  
mops
ar regulējama garuma  
metāla rokturi – 6 €,
rezerves mops – 3 €

4 €

"BranQ" šķiroto  
atkritumu spainis
ar rokturi, papīram,  
stiklam vai plastmasai,  
tilp. 10 l

20 €"Casa Si" veļas žāvēšanas statīvs 
metāla, salokāms, izmērs atlocītā veidā:

128 x 63,5 x 128 cm,
izmērs salocītā veidā:

63,5 x 159 x 2,5 cm

4 €
 no

"Shell" kaste
sīki rievota, ar vāku,  

tilp. 6 l – 4 €,
tilp. 13 l – 6 €

4 €
Tīrīšanas piederumi
suka ar liekšķeri – 4 €,
putekļu slotiņa,  
mikrošķiedras, – 4 €

Virtuves  
piederumi 
mazgāšanas suka,  
elastīga, apaļa, – 1,50 €,
mazgāšanas suka  
ar neslīdošiem silikona  
rokturiem – 1,50 €,
pudeļu mazgāšanas  
suka – 1,50 €

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



15 €
Jaka ar kapuci
ziemas, zēniem,  
ar rāvējslēdzēju,  
kabatām un  
"Spiderman" apdruku,
izmēri: 104–134 cm

7 €
Džinsi
ar elastānu, zēniem,  
ar kabatām un izšuvumu,
izmēri: 104–134 cm

16 €

Jaka ar kapuci
ziemas, meitenēm,

ar mākslīgās  
kažokādas elementiem,  

kabatām un apdruku,
izmēri: 104–134 cm 9 €

Džemperis
meitenēm,

mīksta adījuma,  
ar bumbulīšiem,

izmēri: 104–134 cm

3 €
Krekls
zēniem,
ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

7 €
Krekls vai  
treniņbikses
velūra, meitenēm,  
ar "Minnie Mouse" aplikāciju  
un sasietu lentīti,
izmēri: 104–134 cm

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



7 €

Vidukļa soma
meitenēm,

1 nodalījums,  
ar rāvējslēdzēju  

un regulējamu lenci,
ar "FlyHigh" motīviem

4 €

Adīta cepure
zēniem, ar uzlokāmu  

malu un izšūtu uzrakstu,  
ar "FlyHigh" motīviem,  

apkārtmērs: 54–56 cm

Zeķu komplekts,  
2 pāri

ar augstu  
kokvilnas saturu,

ar elastānu,
meitenēm vai zēniem,

ar "FlyHigh" motīvu rakstu,
komplektā dažādi dizaini,

izmēri: 31–38

10 €

Mugursoma  
pusaudžiem

1 nodalījums,  
ar rāvējslēdzēju,  

ārējo kabatu  
ar rāvējslēdzēja aizdari,  

regulējamām plecu  
lencēm un  

"FlyHigh" motīvu apdruku

4 € Adīta cepure
meitenēm, ar uzlokāmu malu un izšūtu  
uzrakstu, ar "FlyHigh" motīviem,  
apkārtmērs: 54–56 cm

12 €

Džemperis ar kapuci  
vai treniņbikses,  
100% kokvilna
meitenēm, ar kabatām un
"FlyHigh" motīvu apdruku,
izmēri: 134–170 cm

12 €

Džemperis ar kapuci  
vai treniņbikses,  
100% kokvilna
ar kabatām un
"FlyHigh" motīvu apdruku,
izmēri: 134–170 cm

2 50 €

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



3 €
Zeķu komplekts, 2 pāri*
ar augstu kokvilnas saturu,
ar "Cardio Bunny"  
motīviem, komplektā  
dažādi dizaini,
izmēri: 35–38,  
39–42

15 €
Mugursoma
stepēta, ar ārējo kabatu  
ar rāvējslēdzēja aizdari,  
ar regulējamām plecu lencēm,  
un "Cardio Bunny" motīviem

15 €
Sporta apavi

sievietēm,  
ar "Cardio Bunny"  

motīviem,  
izmēri: 36–41

15 €

Džemperis vai treniņbikses 
meitenēm, ar "Cardio Bunny"  

motīvu apdruku,
džemperis vai brīva piegriezuma  

treniņbikses,
izmēri: XS–XL

25 €
Vējjaka ar kapuci
stepēta,
ar spiedpogām un ovālu  
apakšmalu,
ar "Cardio Bunny"  
motīviem,
izmēri: S–L

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejama  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

pieejami  
arī:
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7 €
Adīta cepure
rievota adījuma,
ar uzšuvi,
universāla izmēra

Plecu soma
stepēta,
ar "Cardio Bunny" motīviem

10 €

Krekls 
viskozes, ar elastānu,
ar izgriezumu priekšpusē un  
"Cardio Bunny" motīviem,
izmēri: XS–XL

15 €
Džemperis  

ar kapuci vai  
treniņbikses 

meitenēm,
ar "Cardio Bunny" motīviem,

krekls vai brīva  
piegriezuma treniņbikses  

ar kabatām,
izmēri: XS–XL

7 €

12 €

Pudeles somiņa
stepēta, ar regulējamu lenci un  

"Cardio Bunny" motīviem

TOP!

pieejama  
arī:

   

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



• iekšējā termoizolācija

• augsta aizmugurējā daļa potītes stabilitātei

• Velcro aizdares un rāvējslēdzēji ērtai apavu uzvilkšanai 

• stabila neslidoša zole

• ūdensizturīga, viegli tīrāma virskārta

12 €
Zābaki
zēniem, ar termoizolāciju  
un sasienamām auklām, 
izmēri: 33–39

12 €
 no

10 €

10 €
Zābaki augstumā  

līdz potītēm
sievietēm, ar termoizolāciju un  

mākslīgo kažokādu, izmēri: 36–41

Zābaki augstumā līdz potītēm*
ar pastiprinātu pirkstgalu daļu, elastīgu  

ielaidumu sānos, stingru neslīdošu zoli  
un augstu aizmugurējo daļu stabilitātei, meitenēm,  

izmēri: 32–37, – 12 €,  
vai sievietēm, izmēri: 36–41, – 17 €

9 € Zābaki 
meitenēm,
ar termoizolāciju,
izmēri: 32–37

10€

Zābaki
zēniem,

ar termoizolāciju,
ar lipekļa aizdari,

izmēri: 22–32

7 € Zābaki
meitenēm, ar termoizolāciju  
un mākslīgo kažokādu,
izmēri: 22–31

Zābaki
meitenēm,

ar termoizolāciju,
sasienamām  

auklām un mākslīgo  
kažokādu,

izmēri: 22–31

INTERTEK ir uzņēmums, kas visā pasualē nozares nodrošina ar preču kvalitātes un drošības pakalpojumiem.  
INTERTEK (Kopējās kvalitātes nodrošināšanas sertifikāts) apliecina ražotāja paziņotās izstrādājuma  
funkcionālās īpašības.

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

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


