
10 €
 no

“Bekkin” 
jaka ar kapuci
“softshell”, vēja necaurlaidīga,“softshell”, vēja necaurlaidīga,
elpojoša,elpojoša,
ar rāvējslēdzēja aizdari,ar rāvējslēdzēja aizdari,
ar kabatām, kurām  ar kabatām, kurām  
ir rāvējslēdzēja aizdare,ir rāvējslēdzēja aizdare,
un atstarojošiem elementiem,un atstarojošiem elementiem,
meitenēm, ūdensnecaurlaidīga,meitenēm, ūdensnecaurlaidīga,
izmēri: 104–134 cm, – 10 €,izmēri: 104–134 cm, – 10 €,
vai vīriešiem, mitrumizturīga,vai vīriešiem, mitrumizturīga,
izmēri: S–XXL, – 15 € izmēri: S–XXL, – 15 € 

Piedāvājumi spēkā no 09.02.2023. līdz 22.02.2023. Preču skaits ierobežots.

Esi vienmēr kustībā

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

JAUNUMS



11 € 15 €

15 €

12 €

6 €

7 €

“Bekkin” treniņbikses 
vīriešiem,vīriešiem,
ar sasienamu aukliņu jostasvietā,ar sasienamu aukliņu jostasvietā,
priekškabatām, slēptu aizmugurējo  priekškabatām, slēptu aizmugurējo  
kabatu un atstarojošiem  kabatu un atstarojošiem  
elementiem, izmēri: S–XXLelementiem, izmēri: S–XXL

“Bekkin” sporta apavi 
sievietēm, ar auklām, ar atstarojošiem  
elementiem un profilētām iekšzolēm,
izmēri: 36–41

“Bekkin” 
jaka ar kapuci 
“softshell”, vēja necaurlaidīga,  “softshell”, vēja necaurlaidīga,  
mitrumizturīga, elpojoša,mitrumizturīga, elpojoša,
ar rāvējslēdzēja aizdari,ar rāvējslēdzēja aizdari,
ar kabatām, kurām  ar kabatām, kurām  
ir rāvējslēdzēja aizdare,ir rāvējslēdzēja aizdare,
ar lipekļu aizdari  ar lipekļu aizdari  
piedurkņu galos un  piedurkņu galos un  
atstarojošiem elementiem,atstarojošiem elementiem,
sievietēm, izmēri: 36–46,sievietēm, izmēri: 36–46,
vai vīriešiem,vai vīriešiem,
izmēri: S–XXLizmēri: S–XXL

“Bekkin” legingi 
sievietēm, sporta, ātri žūstoši,sievietēm, sporta, ātri žūstoši,
elpojoši, ar spīdīgiem  elpojoši, ar spīdīgiem  
elementiem sānos,elementiem sānos,
izmēri: XS–XLizmēri: XS–XL

“Bekkin” T krekls, 100% kokvilna 
vīriešiem, ar apdruku, izmēri: S–XXL

“Bekkin” 
T krekls 
sievietēm,
sporta,
ātri žūstošs,
elpojošs,
divkrāsu,
izmēri: XS–XL

piedāvājumi spēkā no 09.02.2023. līdz 22.02.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

ŪDENSNECAURLAIDĪBA VĒJA 
NECAURLAIDĪBA

ĪPAŠĪBAS ELPOJAMĪBA

Esi vienmēr kustībā



17 €

12 €

10 €

12 €

15 €

12 €

“Bekkin” sporta kurpes 
vīriešiem, ar auklām, ar atstarojošiem  
elementiem un profilētām iekšzolēm,
izmēri: 40–45

“Bekkin”  
džemperis  
sievietēm, sporta,
siltināts, ar augsto apkaklīti,
ar rāvējslēdzēju pie  
kakla izgriezuma,
ar kabatām, vienkrāsas,
izmēri: S–XXL

“Bekkin” treniņbikses 
sievietēm, siltinātas, ar augstu modelējošu vidukli  

ar gumiju un ar kabatām, kurām ir rāvējslēdzēja aizdare,
vienkrāsas, izmēri: S–XXL

Džemperis ar kapuci
ar augstu kokvilnas saturu, 
sievietēm, garš, 
ar sānu šķēlumiem 
un apdruku, 
izmēri: S–XXL

“Bekkin” 
jaka ar  
kapuci 
vīriešiem,

ar rāvējslēdzēja  
aizdari,

kabatām un  
atstarojošiem  

elementiem,
izmēri: S–XXL

“Bekkin”  
treniņbikses  

vīriešiem,
ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā,
ar kabatām, kurām ir  

rāvējslēdzēja aizdare,
un atstarojošiem  

elementiem,
izmēri: S–XXL

JAUNUMS
JAUNĀS "Bekkin" KOLEKCIJAS preces  

veikalā atradīsi ar zīmi

ĀTRI ŽŪST ATSTAROJOŠIE 
ELEMENTI

SILTS
KOMFORTS

PROFILĒTA 
IEKŠZOLE



12 €

5 €

15 €

6 €
“Bekkin” jaka ar kapuci 
“softshell”, ūdensnecaurlaidīga,“softshell”, ūdensnecaurlaidīga,
vēja necaurlaidīga, elpojoša,vēja necaurlaidīga, elpojoša,
ar rāvējslēdzēja aizdari,ar rāvējslēdzēja aizdari,
ar kabatām, kurām ir rāvējslēdzēja aizdare,ar kabatām, kurām ir rāvējslēdzēja aizdare,
un atstarojošiem elementiem,un atstarojošiem elementiem,
zēniem, ar lipekļu joslām piedurkņu galos, vaizēniem, ar lipekļu joslām piedurkņu galos, vai
meitenēm, ar savilkumu piedurkņu galos,meitenēm, ar savilkumu piedurkņu galos,
izmēri: 134–170 cmizmēri: 134–170 cm

“Bekkin” T krekls 
zēniem, ātri žūstošs,

ar apdruku un
atstarojošiem elementiem,

izmēri: 134–170 cm 

“Bekkin” sporta apavi* 
zēniem, ar auklām, ar atstarojošiem  
elementiem un profilētām iekšzolēm,
izmēri: 33–39

*P
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“Bekkin” T krekls 
meitenēm, ātri žūstošs,  
elpojošs, ar apdruku un 
atstarojošiem elementiem,
izmēri: 134–170 cm

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

ŪDENSNECAURLAIDĪBA VĒJA 
NECAURLAIDĪBA

ELPOJAMĪBAĪPAŠĪBAS

Esi vienmēr kustībā



10 €
10 €

15 €

10 €

10 €
10 €

“Bekkin” džemperis  
ar kapuci 

zēniem, ar lielu priekškabatu
un atstarojošiem elementiem,

izmēri: 134–170 cm

“Bekkin” džemperis ar kapuci 
meitenēm, ar spīdīgām joslām visā piedurkņu garumā,
atstarojošiem elementiem un apdruku, izmēri: 134–170 cm

“Bekkin” sporta kurpes*
meitenēm, ar auklām, ar atstarojošiem  
elementiem un profilētām iekšzolēm,
izmēri: 32–37

Mētelis ar kapuci 
meitenēm, mitrumizturīgs,  

vēja necaurlaidīgs, 
ar rāvējslēdzēja aizdari,  

ar šerpas vilnas flīsa oderi,
ar savilkumu piedurkņu galos,

kabatām un apdruku,
izmēri: 74–98 cm
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“Bekkin”  
treniņbikses 

zēniem,
ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā,  
kabatām un 

atstarojošiem  
elementiem,

izmēri: 134–170 cm

“Bekkin” sporta bikses 
meitenēm, ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā,
uzšūtām kabatām un apdruku,

izmēri: 134–170 cm

JAUNUMS
JAUNĀS "Bekkin" KOLEKCIJAS preces  

veikalā atradīsi ar zīmi

ĀTRI ŽŪST ATSTAROJOŠI 
ELEMENTI

SILTS 
KOMFORTS

PROFILĒTA 
IEKŠZOLE



10 €

9 €

5 €
12 €

7 €

5 €

4 €
“Bekkin” jaka ar kapuci 
ar rāvējslēdzēja aizdari un kabatām,

meitenēm, ātri žūstoša, elpojoša,
vai zēniem, izmēri: 104–134 cm

“Bekkin”  
sporta  
apavi* 

 ar auklām,  
ar atstarojošiem  

elementiem
un profilētām  

iekšzolēm,
meitenēm,

izmēri: 22–31,
vai zēniem,

izmēri: 22–32

“Bekkin” treniņbikses  
zēniem, ar sasienamu aukliņu jostasvietā,  zēniem, ar sasienamu aukliņu jostasvietā,  
kabatām un apdruku, izmēri: 104–134 cmkabatām un apdruku, izmēri: 104–134 cm

“Bekkin” jaka ar kapuci 
“softshell”, ūdensnecaurlaidīga, elpojoša,“softshell”, ūdensnecaurlaidīga, elpojoša,

ar rāvējslēdzēja aizdari,ar rāvējslēdzēja aizdari,
ar kabatām, kurām ir rāvējslēdzēja aizdare,ar kabatām, kurām ir rāvējslēdzēja aizdare,

un atstarojošiem elementiem, zēniem, ar lipekļu  un atstarojošiem elementiem, zēniem, ar lipekļu  
joslām piedurkņu galos vai meitenēm, joslām piedurkņu galos vai meitenēm, 

ar savilkumu piedurkņu galos un apdruku,   ar savilkumu piedurkņu galos un apdruku,   
izmēri: 104–134 cmizmēri: 104–134 cm
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“Bekkin” T krekls* 
meitenēm, ātri žūstošs, elpojošs,
ar dekoratīvu šķēlumu, izmēri: 104–134 cm

“Bekkin” T krekls,  
100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

“Bekkin”  
legingi 

meitenēm, sporta, meitenēm, sporta, 
elpojoši, ātri žūstoši,  elpojoši, ātri žūstoši,  

ar kontrastējošas  ar kontrastējošas  
krāsas ielaidumiemkrāsas ielaidumiem

un atstarojošiem  un atstarojošiem  
elementiem,  elementiem,  

izmēri: 104–134 cmizmēri: 104–134 cm

piedāvājumi spēkā no 09.02.2023. līdz 22.02.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

ELPOJAMĪBA ATSTAROJOŠI 
ELEMENTI

ŪDENSNECAURLAIDĪBA VĒJA 
NECAURLAIDĪBA

PROFILĒTA 
IEKŠZOLE

ĀTRI ŽŪST

Esi vienmēr kustībā



4 €
 no

9 €

9 €

12 € 12 €

Jaka ar kapuci  
zēniem, mitrumizturīga,  
vēja necaurlaidīga,
ar rāvējslēdzēja aizdari, kabatām,  
iespēja ar rāvējslēdzēju savienot  
kopā ar termojaku, izmēri: 74–98 cm

Jaka ar kapuci 
zēniem,

siltināta, ar  
rāvējslēdzēja aizdari,

kabatām un aplikāciju,
iespēja ar rāvējslēdzēju  

savienot kopā ar 
lietus necaurlaidīgu jaku,  

izmēri: 74–98 cm

Komplekts  
mazuļiem,  

100% kokvilna 
zēniem,

komplektā: bodijs ar garām piedurknēm,
veste ar kapuci un rāvējslēdzēja aizdari

un bikses,
ar “Madagascar” apdruku,

izmēri: 62–92 cm

Komplekts  
mazuļiem,  

100% kokvilna 
meitenēm,

komplektā: bodijs ar  
garām piedurknēm,

džemperis ar spiedpogām
un bikses,

ar “Minnie Mouse” apdruku,
izmēri: 62–92 cm

Bodijs ar regulējamu  
garumu, 
100% kokvilna  
mazuļiem, ar divām spiedpogu rindām,
zēniem, sīki svītrains,
izmēri: 62–92 cm, – 4 €,
vai meitenēm, ar uzšuvi un izšūtām  
piedurknēm, izmēri:
62–92 cm, – 4,50 €

TOP!

©
D

is
n

ey
  

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

IEKŠĒJAIS 
SLĀNIS

ĀRĒJAIS  
SLĀNIS

Iespēja ar rāvējslēdzēju 
savienot kopā vai 

valkāt kā atsevišķus 
apģērba gabalus



2 €
 no

2 €
 no

4 €

2 50 
 no 

€

4 50 
 no

€

Īszeķu komplekts, 3 pāri 
ar augstu organiskās kokvilnas saturu,
ar elastānu, meitenēm,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 23–30 – 2 €
vai 31–38 – 2,50 €

Krūšturu komplekts,  
2 gab. 
95% organiskās kokvilnas
un 5% elastāna, meitenēm,
komplektā dažādas krāsas,
izmēri: 134–164 cm

Bokseršortu  
komplekts, 2 gab. 

95% organiskās kokvilnas
un 5% elastāna, zēniem, ar apdruku,

komplektā dažādi dizaini, izmēri:
92–128 cm – 4,50 €

vai 134–164 cm – 5 €

Īszeķu komplekts, 3 pāri 
ar augstu organiskās kokvilnas saturu,
ar elastānu, zēniem,
komplektā dažādas krāsas,
izmēri: 23–30 – 2 €
vai 31–38 – 2,50 €

Biksīšu komplekts, 2 gab. 
95% organiskās kokvilnas
un 5% elastāna, meitenēm,
komplektā dažādas krāsas,
izmēri: 92–128 cm – 2,50 € vai 134–164 cm – 3 €

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’
Certified by USB

TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



1 80 €

4 €

2 €

4 €

0 80 €

2 50 €

Ceļojumu  
zīmēšanas  
komplekts 
zīmēšanas bloks un
3 izdzēšami marķieri

Uzlīmju paliktnis  
5 uzlīmju loksnes
un paliktnis,
pieejamas dažādas tēmas

3D uzlīmes 
ar “Disney” vai “Marvel” varoņiem

3D putuplasta mozaīka 
komplektā: pašmontējamais modelis un putu uzlīmes,

pieejami dažādi dizaini

Zīmogu  
komplekts, 26 gab.

komplektā dažādi
dizaini un krāsas,
pieejami dažādi  

komplekti

Noskrāpējamās  
mākslas kartītes

ar bambusu 
irbuļa pildspalvu, 

6 loksnes, 
pieejami  

dažādi dizaini

TOP!

pieejams  
arī:

   
pieejams  

arī:

   

pieejams  
arī:

    
  

pieejams  
arī:

    
  

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



5 €
 no

20 €

9 €

10 €12 € 2 50 €

Kafijas galdiņš 
ar hiacinšu zāles augšpusi un metāla kājām, 
ø 40 cm, augstums 50 cm

Grozs 
pīts, ar rokturiem,
ø 20,5 cm, augstums 18 cm, – 5 €,
ø 27 cm, augstums 23 cm, – 7 €,
ø 35 cm, augstums 26 cm, – 10 €,
ø 39 cm, augstums 31 cm, – 15 €

Mākslīgā 
zāle

pītā puķupoda  
pārsegā,
ø 16 cm,

augstums 60 cm

Spilvena  
pārvalks,  

100% kokvilna 
ar apdruku,

izmērs: 45 x 45 cm

Spilvens 
100% kokvilnas spilvena  
pārvalkā ar pušķīšiem,
ø 40 cm

Pleds, 100% kokvilna 
ar reljefu rakstu,
izmērs: 130 x 160 cm

piedāvājumi spēkā no 09.02.2023. līdz 22.02.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



12 €

3 €

5 €

7 €

9 €12 €

2 50 €
Galda paliktnis 
boho stila,
ar pušķīšiem  
un apdruku,
ø 38 cm

Galdauts,  
100% kokvilna 
izmērs: 140 x 220 cm

Puķupoda  
pārsegs 
hiacinšu stiebru,
ar plastmasas oderi,
ø 12,5–17,5 cm,
augstums 13 cm

Trauks 
ar vāku,
ø 14 cm, augstums 11 cm

Dekors  
uzkarināms, dabisku  

materiālu, izmēri:
ø 30 cm, ø 25 cm un ø 20 cm

Galda lampa 
keramikas, ar tekstila kupolu,
pamatne ø 14 cm, augstums 19,5 cm,
kupols ø 22 cm, augstums 16 cm,
kopējais augstums 30 cm

Gaismas virtene 
ar 20 spuldzīšu  

formas gaismiņām,
darbojas ar baterijām,  

garums 165 cm,
baterijas  

iegādājamas  
atsevišķi

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

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137



9 €
 no

5 €

9 €

9 €

Aromatizēta sojas  
eļļas svece 

stikla traukā,
ar ažūra koka vāciņu,

dažādi aromāti,
ø 11 cm, augstums 8,5 cm

Pulkstenis
metāla, loft stila, ar svārstu,

izmērs: 15,5 x 31 x 3 cm,
baterijas iegādājamas atsevišķi

Puķupoda pārsegs 
metāla, loft stila, uz kājiņām,

ø 20,5 cm, augstums 19,6 cm, – 9 €,
ø 26,5 cm, augstums 28 cm, – 12 €

Paplāte 
ar metāla rokturiem,

izmērs: 33 x 33 x 5/10 cm

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


