
10 €

10 €

Gultas pārklājs, 
100% kokvilna 

izmērs: 180 x 220 cm
Ietinies 
maigumā

Gultasveļa,  
100% kokvilna
ar apdruku, segas pārvalks,  
izmērs: 140 x 200 cm,  
1 spilvena pārvalks, izmērs: 70 x 80 cm

TOP!

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

Piedāvājumi spēkā no 26.01.2023. līdz 08.02.2023. Preču skaits ierobežots.



10 €

10 €
10 €

Ielej ūdeni,  
pievieno pāris  

pilienus eļļas  
un radi mājās  

unikālu,  
relaksējošu  

gaisotni.

Gultas pārklājs, 
100% kokvilna
izmērs: 180 x 220 cm

Aromāta izkliedētājs
elektrisks, aromatizētajām eļļām,
7 krāsu fona gaisma, 2 taimera režīmi,
2 straumēšanas režīmi, darbojas ar USB,
ø 13,3 cm, augstums 10 cm

Gultasveļa,
100% kokvilna

ar apdruku,
segas pārvalks,

izmērs:
140 x 200 cm,

spilvena pārvalks,
izmērs:

70 x 80 cm

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

2021OK2837 AITEX

piedāvājumi spēkā no 26.01.2023. līdz 08.02.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



10 €

3 €

4 €

6 €

4 €

1 50 €

Pleds
kokvilnas, ar rakstu,

ar pušķīšiem,  
izmērs: 130 x 160 cm

Dekors 
pakarināms,
makramē stila,
izmērs:
21,5 x 75 x 1 cm

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

Grozs
dabisku materiālu,
ar krāsainiem pušķīšiem,
izmērs: 20 x 20 cm

Galda paliktnis
ar apdruku,
izmērs: 30 x 45 cm

Aromatizēto  
eļļu komplekts

stikla pudelītēs,
iekļautie aromāti: vaniļas,

sarkano augļu, eksotisko augļu,
pačūlijas, lavandas un jasmīnu,

tilp. 6 x 10 ml

TOP!

pieejams  
arī:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



7 €

4 €

6 € 7 €

6 €

7 €
 no

2 50 €

Paplāte
izgatavota no  

hiacinšu stiebriem, 
ar rokturiem, 

izmērs: 30 x 20 x 8/14 cm

Servēšanas šķīvis
stikla, ar noņemamu pamatni, 
kas izgatavota no hiacinšu stiebriem,
lēzens, apaļš, ar 3 nodalījumiem,
ø 30 cm, – 7 €
vai dziļš, kvadrāta formas,
izmērs: 26 x 26 x 7 cm, – 10 €

Bļodiņu komplekts,  
3 gab.
stikla, ar noņemamu pamatni, 
kas izgatavota no hiacinšu stiebriem,
paplātes izmērs: 32 x 11 cm,
bļodiņu izmērs: 10 x 10 x 4 cm

Krūze
tonēta borosilikāta stikla,  

izturīga pret zemu un 
augstu temperatūru,
ar osiņu, tilp. 400 ml

Pudele
etiķim vai eļļai, stikla,
ar metāla snīpīti un  
noņemamu pamatni, 
kas izgatavota no  
hiacinšu stiebriem,
tilp. 500 ml

Glāžu  
komplekts,  

2 gab.
tonēta stikla,  

rievotas,
tilp. 300 ml

Glāžu  
komplekts,  
2 gab.
tonēta stikla,  
rievotas,
tilp. 385 ml

pieejama  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 26.01.2023. līdz 08.02.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



17 € 6 €

12 €

4 €

10 €

7 €

Džemperis
sievietēm, ar apdruku,

izmēri: S–XXL

Džinsi
ar elastānu,

sievietēm,
“mom fit”,

ar platu gumiju 
jostasvietā  

un kabatām,
izmēri: 36–44

Jaka ar kapuci
sievietēm, stepēta,
dažādu materiālu,  

ar rāvējslēdzēja aizdari,
ar kabatām,

izmēri: 36–46

T krekls, 
100% kokvilna
sievietēm, ar apdruku,
izmēri: S–XXXL

Krekls, 
100% viskoze

sievietēm,
ar apkaklīti,  

V veida kakla  
izgriezumu un  

uzrotāmām piedurknēm,
vienkrāsas, izmēri: 36–46

Legingi 
sievietēm, bieza adījuma,

ar gumiju jostasvietā
un taisnām nošuvēm visā

staru garumā, vienkrāsas,
izmēri: S–XXL

pieejams  
arī:

   

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



6 €

6 €

7 €

6 €

9 €

6 €

15 €
Treniņbikses
sievietēm, ar kabatām
un taisnām starām,  
vienkrāsas,
izmēri: S–XXL

T krekls, 
100% kokvilna
sievietēm, 
ar “Lady and 
the Tramp” apdruku, 
izmēri: S–XXXL

T krekls, 
100%  
kokvilna
sievietēm,
ar “Mickey
& Minnie
Mouse”  
apdruku,
izmēri: S–XXXL

T krekls, 
100% kokvilna

vīriešiem, ar
“The Simpsons” apdruku, 

izmēri: S–XXL

T krekls, 100% kokvilna
sievietēm, ar pogām plecu daļā
un svītrainu rakstu, izmēri: S–XXXL

Džinsa legingi
sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, 
ar platu gumiju jostasvietā,  
vienkrāsas, izmēri: 36–44

Džinsi
ar elastānu, sievietēm,
garums 7/8, “mom fit”,
ar dekoratīvām iešuvēm
un kabatām,
izmēri: 36–44

pieejams  
arī:

   

pieejami  
arī:

   

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



9 €

11 €

9 €

12 €

4 €

2 50 €

Halāts
sievietēm, velūra,

jaukas faktūras,
ar sirsniņu apdruku,

izmēri: S/M, L/XL

Zeķu komplekts,  
2 pāri

kokvilnas, ar elastānu,
vīriešiem, komplektā  

dažādi dizaini,  
izmēri: 39–42, 43–46

Bokseršorti
kokvilnas,
ar elastānu,
vīriešiem, ar apdruku,
izmēri: S–XXL

Naktskrekls
sievietēm, satīna,

ar dekoratīvām pogām
un mežģīnēm gar kakla  
izgriezumu, vienkrāsas,

izmēri: S–XXL

Kimono halāts
sievietēm, satīna,

piedurknes ar mežģīņu  
apdari, ar jostu,  

vienkrāsas,
izmēri: S/M, L/XL

Pidžama
sievietēm, ar mežģīņu apdari, 
satīna, sarkana, vai
velūra, melna,
izmēri: S–XL

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

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



2 50 
 no

€

5 €

10 € 2 €
 no

6 €
3 €

2 50 €

Bodijs
polsterēts,
ar dekoratīvām mežģīnēm,
izmēri: S–XL

Biksīšu komplekts,  
2 gab.

caurspīdīga auduma,
ar sirsniņu rakstu,

komplektā sarkanas  
un melnas biksītes,

izmēri: S–XXL

Biksītes  
vai krūšturis
caurspīdīga auduma, 
ar sirsniņu rakstu, 
biksītes, izmēri: 
S–XXL, – 2,50 € vai krūšturis, 
ar stiepli, izmēri: 
75A–75D, 80B–80D, 85C, 
85D, – 5 €

Biksīšu 
komplekts,  
2 gab.
95% kokvilnas
un 5% elastāna,
ar mežģīņu apdari,
melnas, brazīliešu tipa,
izmēri: S–XL
vai sarkanas,
izmēri: S–XXL

Biksītes
sarkanas ar apdruku un
mežģīnēm – 2 €
vai melnas,  
vienkrāsas, – 2,50 €,
izmēri: S–XXL

Biksītes
ar augsto vidukli,

ar mežģīnēm
izmēri: S–XXL

Krūšturis
"balconette" tipa,
polsterēts,
mežģīņu,
izmēri:
75A–75D,
80B–80D, 85C, 85D

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 26.01.2023. līdz 08.02.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

BEGO 064655

2111238 Centexbel



5 €

5 €
3 €

9 €

1 50 €

Servēšanas  
dēlītis
sirds formas,
ar bambusa rokturi,
izmērs: 33 x 21,5 x 3 cm

Šķīvju komplekts,  
3 gab.
stikla, sirds formas, 
katra šķīvja  
izmērs: 13 x 12 x 2,5 cm

Krūze
stikla, ar divkāršām sieniņām,
sirds formas, tilp. 280 ml

Krūze
porcelāna,

ar “Minnie Mouse”
vai “Lady and the Tramp”

apdruku, tilp. 400 ml

Galda paliktnis
ar Valentīndienas rakstu, 
ø 38 cm

pieejams  
arī:

   

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



6 €

3 €

6 €

1 30 €

Cepamveidne
sirds formas,
ar pretpiedeguma pārklājumu,
izmērs: 16,3 x 15,5 x 8,5 cm

Kūkas veidņu  
komplekts, 2 gab.

sirds formas,
ar pretpiedeguma pārklājumu,

izmērs: 11 x 11 x 5 cm

Kēksiņu  
veidnītes,  
12 gab.
silikona,
sirds formas

Kēksiņu rotāšanas  
komplekts
24 papīra veidnītes
un 24 kociņi

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



5 €

9 €

4 €

5 €

9 €

2 50 €
Sirds
pildīta, ar izšūtu  
uzrakstu,
pieejami 3 dizaini,
augstums 21 cm

Spilvens
ar Valentīndienas aplikāciju
un pušķīšiem sānos,
izmērs: 30 x 50 cm

Svece
keramikas traukā
ar sirsniņu rakstu,
ø  8,5 cm,
augstums 10 cm

Mīkstā rotaļlieta
pildīta, ar sirsniņu,  
lācēns vai kucēns, augstums 25 cm

Pleds
ar sirsniņu apdruku,
izmērs: 150 x 200 cm

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

TOP!

pieejama  
arī: 

      

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

SHHO 094418 TESTEX



1 €

1 30 € 1 30 €

1 30 €

1 30 €0 80 €
Baloni, 30 gab.

komplektā  
dažādas krāsas,

ø 25 cm

Vienreizlietojamie 
šķīvji, 6 gab.
papīra, sirds formas,
metāliski, spoguļveida,
ø 18 cm

Vienreizlietojamās 
krūzītes, 6 gab.
papīra, ar sirsniņu apdruku,
tilp. 220 ml

Vienreizlietojamie 
šķīvji,  
12 gab.
papīra,  
ar apdruku,  
ø 18 cm

Vienreizlietojamās 
krūzītes,  
12 gab.
papīra,  
ar apdruku,
tilp. 220 ml

Vienreizlietojamie 
salmiņi,  
24 gab.
papīra,  
ar apdruku

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



12 €

12 €

7 €

12 €

12 €

7 €

2 50 €

Džemperis  
ar kapuci, 
100% kokvilna
zēniem,
ar lielu priekškabatu un
“Fly High” apdruku,
izmēri: 134–170 cm

Zeķu komplekts, 2 pāri
ar augstu kokvilnas saturu
un elastānu,
meitenēm vai zēniem,
ar “Fly High” apdruku, 
komplektā dažādi dizaini.
izmēri: 31–38

Džemperis ar kapuci, 
100% kokvilna*

meitenēm, "oversize" stila,
ar lielu priekškabatu, divkrāsains,

ar “Fly High” apdruku, izmēri: 134–170 cm

Skolas  
soma

ar rokturiem, lencēm
un “Fly High” apdruku,

universāla izmēra

Treniņbikses, 
100% kokvilna*

meitenēm,
ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā
un kabatām,

divkrāsainas, ar  
“Fly High” apdruku,
izmēri: 134–170 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna 
zēniem,
ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā
un kabatām,
ar “Fly High” apdruku,
izmēri: 134–170 cm

Vēdersoma
ar rāvējslēdzēja aizdari,

ar regulējamu lences garumu
un “Fly High” apdruku,

universāla izmēra

* Prece pieejama  
noteiktos veikalos.

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



9 €

9 €

6 €

9 €
 no

9 €
 no

Treniņbikses 
vai jaka ar kapuci 

zēniem,
ar “Zombie Dash” aplikāciju

un apdruku,
bikses ar lielu priekškabatu – 9 €

vai jaka ar rāvējslēdzēja  
aizdari un kabatām,

izmēri: 74–98 cm – 10 €

Legingi
95% kokvilnas  
un 5% elastāna,
meitenēm,
ar “Zombie Dash”  
aplikāciju
un apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Džemperis 
zēniem, ar kabatu un

“Zombie Dash” aplikāciju
un apdruku,

izmēri: 74–98 cm

Treniņbikses 
zēniem, ar lielu  

priekškabatu un 
“Zombie Dash” aplikāciju 

un apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Treniņbikses 
vai jaka  
ar kapuci 
meitenēm,
ar “Zombie Dash” aplikāciju
un apdruku,
bikses ar lielu priekškabatu – 9 €
vai jaka ar rāvējslēdzēja  
aizdari un kabatām,
izmēri: 74–98 cm – 10 €



5 €

7 €
5 €

10 €

5 €
 no

10 €
 no

T krekls ar garām  
piedurknēm, 

100% kokvilna
zēniem, ar “Zombie Dash” aplikāciju

un apdruku, izmēri: 104–134 cm

Legingi
95% kokvilnas  
un 5% elastāna,
meitenēm, siltināti,
ar “Zombie Dash”  
aplikāciju un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls 
95% kokvilnas un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar rāvējslēdzēju priekšpusē
un “Zombie Dash”  
aplikāciju un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna, 
vai treniņbikses
zēniem,
ar “Zombie Dash” apdruku,
T krekls – 5 €
vai kokvilnas bikses
ar lielu priekškabatu
un aplikāciju – 10 €,
izmēri: 104–134 cm

Džemperis 
kokvilnas, zēniem,
ar lielu priekškabatu un
“Zombie Dash” aplikāciju
un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Treniņbikses 
vai jaka ar kapuci*
80% kokvilnas un 20% elastāna, meitenēm,
ar “Zombie Dash” aplikāciju un apdruku,
bikses ar sasienamu
aukliņu jostasvietā
un lielu priekškabatu – 10 €
vai jaka ar rāvējslēdzēja  
aizdari un kabatām – 12 €,
izmēri: 104–134 cm

* 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


