
1 30 €

7 €
Paklājiņš konditorejas  
izstrādājumu  
gatavošanai
silikona,  
ar mērījumu atzīmēm,  
izmērs: 50 x 70 cm 

Cepumu griezēji,  
9 gab.
dažādas formas

Cepešpanna
ar pretpiedeguma pārklājumu  

un plastmasas vāku ar rokturiem  
un klipšiem, izmērs: 42 x 29 x 4,5 cm

Ziemassvētku
veikals

5 €

Piedāvājumi spēkā no 03.11.2022. līdz 16.11.2022. preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



5 €

6 €

5 €

4 €

5 €

1 30 €

12 €

Paklājiņš konditorejas  
izstrādājumu gatavošanai

silikona, ar mērījumu atzīmēm,  
izmērs: 40 x 50 cm

Cepumu griezēji,  
8 gab.
nerūsējošā tērauda,  
ar zīmodziņiem

Kūku cepšanas  
komplekts 
komplektā: liela  

akmens masas krūze,
ø 18 cm, augstums 15 cm,

silikona lāpstiņa un putotājs

Caurduris
metāla, ø 21,5 cm,  
augstums 14 cm

Virtuves dēlītis
bambusa,  
ar iegravētu  
ziemeļbriedi,  
izmērs: 39 x 27 x 1,5 cm

Mīklas veltnis
koka,
ar nerūsējošā tērauda  
elementiem un iegravētu  
Ziemassvētku rakstu

Virtuves dēlīšu  
komplekts, 2 gab.
bambusa, ar rokturiem,  
izmērs: 20 x 28 cm  
un 24 x 33 cm

piedāvājumi spēkā no 03.11.2022. līdz 16.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



10 €

12 €

10 €

4 €

2 50 €

7 €

Servēšanas dēlītis
keramikas, ar bambusa  
rokturi, ø 26 cm

Riekstu standziņas  
ar bļodu

metāla, ar keramikas bļodu  
un bambusa elementiem,  

ø 19 cm, augstums 9 cm

Servēšanas dēlītis
keramikas, eglītes formas,  
ar bambusa rokturi,  
izmērs: 38 x 20 x 3,5 cm

Galdauts
kokvilnas, ar nošūtu  
rūtainu rakstu,  
izmērs: 140 x 220 cm

Galda paliktnis
ar Ziemassvētku rakstu,  
ø 38 cm

Galda celiņš
rūtains,
izmērs: 35 x 150 cm

      

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

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI



5 €

10 €4 €

10 €

7 €
Pleds 

ar Ziemassvētku apdruku,
dažādi dizaini un krāsas,  

izmērs: 150 x 200 cm

Spilvena  
pārvalks 
ar Ziemassvētku motīvu,  
izmērs: 45 x 45 cm

Spilvens 
ar Ziemassvētku motīvu,  
Ziemassvētku vecīša  
galvas formas, 
izmērs: 50 x 60 cm

Spilvena  
pārvalks,  
100% kokvilna
ar apdruku,  
izmērs: 45 x 45 cm

Spilvens 
ar Ziemassvētku  
vecīša motīvu,  
izmērs: 43 x 43 cm

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

SH025 175873 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI 20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

SH025 094418 TESTEX

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



5 €

2 50 
  no 

€

2 50 
  no 

€

Kārba 
velūra, ar sasietu lentīti,

ø 14,5 cm, augstums 14 cm – 2,50 €,
ø 17,5 cm, augstums 16 cm – 3 €

Aromatizēta svece
stikla traukā ar metāla vāciņu,  
pieejamas dažādas krāsas un aromāti,
ø 13,5 cm, augstums 8 cm

Kastu komplekts, 2 gab.
kartona, izmērs: 25 x 26 x 24 cm,
komplektā kastes ar vienādu rakstu,
pieejamie varianti:
ar Ziemassvētku apdruku – 2,50 €
vai ar "Disney" motīvu rakstu – 3 €

pieejama  
arī:

          

pieejams arī:

      

pieejama  
arī:

   
   

   
    

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



1 80 €

1 80 €

6 €

4 €
Piekarināms  

rotājums
stikla, Ziemassvētku vecītis, 

 izmērs: 6 x 11 cm,
vai sniegavīrs, 

izmērs: 7 x 12 cm

Svečturis
keramikas,
Ziemassvētku vecīša  
formas, tējas svecēm,  
izmērs: 12 x 8 x 17,5 cm

Dekoratīva LED mājiņa
keramikas, izmērs: 13 x 8,5 x 17,5 cm,
komplektā iekļautas baterijas

Mākslīgais  
zieds
puansetija, uz kociņa,
augstums 20 cm

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 03.11.2022. līdz 16.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



4 €5 € 2 50 €
Eglītes  
rotājumi,  
6 gab.
izrotāti, ø 8 cm

Eglītes rotājumi, 16 gab.
izrotāti, komplektā  
dažādas formas, 
gareni, ø 6 cm, augstums 15 cm,  
un apaļi, ø 6 cm

Piekarināmi  
rotājumi, 6 gab. 
karameļu spieķīša formas,  
augstums 13 cm

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



6 €

2 50 €

4 50 €

6 €

4 €
    no 

Aromatizēta  
svece

stikla traukā ar vāciņu,
ø 18 cm, augstums 13 cm

Dāvanu komplekts  
komplektā: aromāta izkliedētājs  

ar kociņiem un 2 sveces stikla traukos,  
elegantā kārbā, izmērs: 21 x 8,5 x 18 cm

Aromatizētu sveču  
komplekts, 3 gab.
stikla traukos, pieejamie aromāti:
karameļu un šokolādes vai  
kafijas un kļavu sīrupa,
dāvanu kārbā

Aromāta izkliedētājs
stikla traukā, ar kociņiem, dāvanu kārbā, 
ar āmuļu un egļu aromātu, tilpums 80 ml, – 4 €,
ar dzērveņu tējas aromātu, tilpums 200 ml,  – 9 €

Aromatizēta  
svece

stikla traukā, pieejamie aromāti:
ābolu un kanēļa vai āmuļu un egles,

dāvanu kārbā

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



10 €

10 €

7 €

12 € 12 €

7 €

Džemperis
mīksta adījuma,  
ar strukturālu rakstu  
un lureksa  
pavedieniem,  
izmēri: S–XXL

Legingi
rūtaini,

izmēri: S–XXL

Cimdi vai adīta cepure ar bumbuli
sievietēm vai vīriešiem, ar Ziemassvētku motīvu,

cimdi, ar kuriem var lietot viedtālruni, – 4 €  
vai adīta cepure – 5 €, universāla izmēra

Krekls, 100% kokvilna
vīriešiem, ar "The Simpsons"  

motīvu apdruku, izmēri: M–XXL

Krekls
kokvilnas, sievietēm,
ar "Minnie Mouse"  
apdruku, izmēri: S–XXL

Legingi
ar dekoratīvām  

pogām  
un kabatām,
izmēri: S–XXL

Krekls, 
100% viskoze

pogājams  
pie apkakles,  

ar saitītēm  
uzrotītu piedurkņu  
nostiprināšanai un  

volānu apakšmalā,  
ar apdruku,

izmēri: 36–46

4 €
    no 

pieejams  
arī:

   

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



6 €

6 €

3 €

4 €

5 €

4 50 €

7 €Blūze
meitenēm,
ar halogrāfiskiem vizuļiem  
un nedaudz  
apjomīgām piedurknēm,
izmēri: 134–170 cm

Legingi
meitenēm,

velūra, ar mirdzumu efektu,
izmēri: 104–134 cm

Svārki
meitenēm,  
ar savilkumu  
jostasvietā,  
no ādai līdzīga  
materiāla,  
izmēri:  
134–170 cm

Kleita
meitenēm, velūra, ar aizdari aizmugurē,  
apjomīgām piedurknēm un savilkumu  
jostasvietā, izmēri: 104–134 cm

T krekls ar  
garām piedurknēm
meitenēm, ar ovālu kakla  
izgriezumu un tilla  
volāniem plecu daļā,  
izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām  
piedurknēm,  

100% kokvilna
meitenēm, apkaklīte  

ar mežģīnēm,  
vienkrāsas,  

izmēri: 104–134 cm

Svārki
meitenēm,

ar mirdzošām  
ielocēm un  

gumiju jostasvietā,
izmēri: 104–134 cm

piedāvājumi spēkā no 03.11.2022. līdz 16.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



10 €

5 €

9 €

5 €

6 €

2 50 €

2 50 €

7 €

T krekls ar garām  
piedurknēm,  

100% kokvilna
zēniem, ar  

Ziemassvētku apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām  
piedurknēm,  

100% kokvilna
zēniem, ar  

Ziemassvētku apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

Džinsi
zēniem,   
ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā, kabatām  
un savilkumu galos,  
izmēri: 134–170 cm

Krekls, 100% kokvilna
zēniem, ar apkaklīti, pogājams,  

vienkrāsas, izmēri: 134–170 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna

zēniem, ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā, kabatām  

un Ziemassvētku apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Bikses
98% kokvilnas un 2% elastāna,

zēniem, elegantas,  
ar sasienamu aukliņu jostasvietā,  

kabatām un uzrotāmiem  
bikšu galiem, vienkrāsas,

izmēri: 104–134 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna
zēniem, ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā, kabatām  
un Ziemassvētku apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Krekls, 100% kokvilna
zēniem, ar apkaklīti, pogājams,  

ar Ziemassvētku apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

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



15 €

10 €

20 €
17 €

Runājoša mīkstā  
rotaļlieta 

pieejamie varianti: kāmis,  
pērtiķis vai papagailis,

ar skaņas ierakstīšanas,  
atskaņošanas  

un kustību funkcijām,
bērniem no 2 gadu vecuma,  

komplektā iekļautas baterijas

Lelle-mazulis  
bērnu krēsliņā  
bērniem no 2 gadu vecuma

Trases paklājiņš ar dzīvnieku  
formas automašīnām
komplektā: paklājiņš, ceļazīmes  
un 3 dzīvnieku formas automašīnas,  
paklājiņa izmērs: 145 x 98 cm,  
bērniem no 2 gadu vecuma

Poniju komplekts, 12 gab. 
dažādas krāsas un izmēri, 

ar piederumiem,
bērniem no 3 gadu vecuma

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

pieejama arī:

  
  

  
  

kustās

      

veic skaņas ierakstu  
un to atskaņo

      

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



10 €

15 €

10 €

15 €

17 €

Komplekts "Moon Loom"
rokassprādžu izgatavošanai, komplektā:  

2 "Full Moon Looms", āķis, klipši, 1800 gumijas  
un instrukcija, bērniem no 6 gadu vecuma

Rotaļu komplekts  
"Barbie Ice Cream Shop" 
komplektā: "Barbie" lelle, augstums  
apt. 30,5 cm, 2 krāsu modelēšanas  
pasta, 2 bļodiņas, 2 vafeļu glāzītes,  
2 karotes, 3 dekoratīvi garnējumi,  
vafeļu glāzīšu turētājs un kases  
aparāts, bērniem no 3 gadu vecuma

Komplekts  
"Enchantimals 
Royal Couple" 
komplektā: 2 lelles,  
2 lolojumdzīvnieki  
un piederumi, bērniem  
no 4 gadu vecuma

Galva matu veidošanai
ar matu veidošanas piederumiem,  

bērniem no 3 gadu vecuma

"Moya Mia" lelle ar garderobi
komplektā: lelle, aksesuāri, papildu kleita  
un skapis ar atveramām durvīm un plauktiem,
bērniem no 3 gadu vecuma

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



9 €

20 €

12 €

17 €

Trases komplekts "Teamsterz" 
komplektā: sacīkšu trase un automašīna,  
kas maina krāsu,  
bērniem no  
3 gadu vecuma

"Teamsterz"  
automašīnu komplekts,  
10 gab. 
metāla, komplektā dažādi modeļi,  
bērniem no 3 gadu vecuma

Automašīna 
haizivs formas, ar gaismas  
un skaņas signāliem,  
bērniem no 3 gadu  
vecuma, komplektā  
iekļautas baterijas

Salokāma rotaļu garāža "Teamsterz"
ar rokturi, komplektā viena automašīna,  

bērniem no 3 gadu vecuma

piedāvājumi spēkā no 03.11.2022. līdz 16.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



25 €

15 €

15 €

12 €

20 €

Dinozaurs 
staigā, kustina  

galvu un rada skaņas,  
izmērs: 44,5 x 25,4 cm,  

bērniem no  
3 gadu vecuma,  

komplektā  
iekļautas  
baterijas

Automašīna
ar tālvadību, mērogs 1:20, ar gaismas signāliem  
un kustīgu piekari, bērniem no 3 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas atsevišķi

Traktors 
ar piekabi un gumijas riteņiem, ar tālvadību,  
bērniem no 6 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas atsevišķi

Šaušanas spēle ar kustīgu mērķi
prasmju spēle - šautriņu šaušana  

pa kustīgiem mērķiem, kurus pūtējs paceļ gaisā,
komplektā: 2 pistoles, 10 šautriņas, 10 bumbiņas,  

USB kabelis, bērniem no 8 gadu vecuma

Mīkstā rotaļlieta
pieejamie varianti: dinozaurs vai žirafe,
augstums 60 cm, bērniem  
no 12 mēnešu vecuma

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



Spilvena pārvalks 
dažādas krāsas,

izmērs: 40 x 40 cm

Spilvena pārvalks 
dažādas krāsas,

izmērs: 40 x 40 cm

Spilvena pārvalks 
ar reljefu rakstu,
dažādas krāsas,
izmērs: 40 x 40 cm

Spilvena pārvalks 
dažādas krāsas,

izmērs: 45 x 45 cm

Spilvenu pārvalku  
komplekts, 2 gab.
komplektā vienādas  
krāsas spilvenu pārvalki,  
pieejamas dažādas krāsas,
izmērs: 40 x 40 cm

4 €

2 50 €

4 € 3 €

6 €

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



33 €
Mopa un spaiņa komplekts  
"Villeda Ultramax Turbo" 
vieglai un rūpīgai tīrīšanai bez tīrīšanas līdzekļiem,  
ar rotējošu galvu vieglai manevrēšanai un grīdas mazgāšanas  
drāniņu, kas izgatavota no 2 veidu mikrošķiedras, kas tīrot  
neatstāj svītras, komplektā: rokturis ar regulējamu garumu,  
mopa galva, grīdas mazgāšanas drāniņa un spainis,  
roktura garums: 55 cm ievilktā veidā, 122 cm izvilktā veidā,  
130 cm kopā ar galvu, galvas izmērs: 34 x 10 cm, spaiņa izmērs: 49 x 29 x 31,5 cm

komforts  
un higiēna

brīvroku  
izspiešana

ērti  
klipši

rotējošs  
mehānisms

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


