
2 50 €

TOP!

Pakaramo komplekts, 8 gab.
ar velūra apdari,
iedobītēm šaurām lencītēm
un grozāmu āķi,
pieejami 4 krāsu komplekti,
katra pakaramā izmērs: 42 x 23 x 0,5 cm

Praktiski  
risinājumi  
mājaisajūti kvalitāti,

    iemīli cenu

Piedāvājumi spēkā no 23.02.2023. līdz 08.03.2023. Preču skaits ierobežots.



4 €

4 €

5 €
5 €
 no 

Galvas ādas masieris
koka, ar silikona sariem un rokturi,
izmērs: apm. 10 x 8,5 cm

Vannas  
spilvens 
mīksts, ūdensdrošs,
salokāms, ar piesūcekņiem,  
ar apdruku, izmērs: 28 x 18 x 4 cm

Kosmētikas  
matu lenta 
samta, izmērs:  
19 x 9,5 cm

Dvielis  
matiem 

50% kokvilnas
un 50% bambusa šķiedru,

izmērs: 65 x 30 cm

Dvielis, 
100% kokvilna 

500 g/m2,
ar lapu rakstu,

50 x 100 cm – 5 €,
70 x 140 cm – 10 €

Vannas plaukts 
bambusa, regulējams,
ar metāla atbalstu grāmatām
un vietu piederumiem,
izmērs: 70–105 x 22 x 3 cm

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

4 €

15 €

   

piedāvājumi spēkā no 23.02.2023. līdz 08.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



6 € 10 €

3 €

4 €
7 €

Trauks  
vatei  

ar vāciņu,
ø 7,5 cm,

augstums  
19,4 cm

Vannasistabas  
spogulis 

ar bambusa rāmi
un regulējamu kājiņu,

izmērs: 15,5 x 20 x 1,5 cm

Durvju pakaramais 
metāla, ar 5 dažādu  
augstumu āķiem,
izmērs: 38,5 x 8,5 x 30,5 cm

Miskaste 
metāla,

ar reljefu rakstu  
un kājas pedāli  

vāka atvēršanai,
ø 16,8 cm,

augstums 24 cm

Keramikas  
dozators
ar pumpīti un nodalījumiem  
piederumiem, izmērs:  
11 x 11 x 18 cm

Trauks  
ausu tīrīšanas  

vates kociņiem 
ar vāciņu,

izmērs: 9,4 x 9,4  x 9,4 cm

2 50 €

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



15 €
Aizkaru komplekts, 2 gab. 
ar metāliskas apdares cilpiņām uzkarināšanai,
puscaurspīdīgi, ar smalkām svītrām,
izmērs: 140 x 260 cm

Aizkaru komplekts, 2 gab.  
ar metāliskas apdares cilpiņām uzkarināšanai,
puscaurspīdīgi, ar smalkām svītrām,
izmērs: 140 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

15 €

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



15 € 17 €

17 €

Aizkars
ar metāliskas apdares cilpiņām  
uzkarināšanai, puscaurspīdīgs,
ar smalku neregulāru rakstu,
izmērs: 135 x 260 cm 

Aizkars
kokvilnas, ar cilpām un
horizontālu svītru rakstu,
izmērs: 140 x 280 cm

Aizkars
ar metāliskas apdares cilpiņām  

uzkarināšanai, ar apdruku,
izmērs: 140 x 260 cm

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

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



6 €
20 €

3 €
 no 

17 €

4 €

Griestu lampa 
ar pītu kupolu,
ø 43 cm,
augstums 20 cm

Sienas pulkstenis 
ø 30,5 cm, dziļums 4 cm,
baterijas iegādājamas  
atsevišķi

Galda celiņš 
ar apdruku,

izmērs: 33 x 150 cm

Kaste 
ar tekstila oderi

un rokturiem,
dažādas krāsas,

30 x 19 x 17 cm – 3 €,
33 x 23 x 20 cm – 4,50 €,
39 x 27 x 22 cm – 5,50 €

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Pufs
polsterēts, ar apdruku,
ø 31,5 cm, augstums 37 cm

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

      

piedāvājumi spēkā no 23.02.2023. līdz 08.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



3 €
  no 

10 €

3 €

17 €

12 €

Vāze 
keramikas, trīskrāsaina, zema,
ø 9 cm, augstums 15 cm, – 3 €

vai augsta, ar rokturiem,
ø 13 cm, augstums 20,5 cm, – 6 €

Sienas dekors 
ar augstu kokvilnas  
saturu, makramē stila,
pieejami 2 dizaini,  
izmērs: 40 x 80 cm

Pufs 
polsterēts,

ar apdruku, ø 31,5 cm,  
augstums 37 cm

Spilvena pārvalks 
ar apdruku vienā pusē,
izmērs: 45 x 45 cm

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

pieejams  
arī:

   

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



6 €

20 €

7 €
2 50 
  no 

€
LED galda  

lampa 
ar apaļu kupolu

un metāla pamatni,
ø 15 cm, augstums 36 cm,

baterijas iegādājamas  
atsevišķi

Sienas  
pulkstenis
ø 30,5 cm,  
dziļums 4 cm,
baterijas  
iegādājamas atsevišķi

Griestu lampa
ar pītu kupolu,  
ø 30 cm,
augstums 15 cm

Kaste 
ar tekstila oderi,

pieejamas dažādas formas,
taisnstūra formas, zema, izmērs: 20 x 15 x 10 cm – 2,50 €,

apaļa, ø 18 cm, augstums 15 cm – 3 €,
kvadrāta formas, izmērs: 20 x 20 x 15 cm – 4 €,

taisnstūra formas, ar metāliskas apdares cilpiņām,
izmērs: 33 x 23 x 17 cm – 5,50 €

Grozs 
pīts, ar rokturiem, dažādi raksti un krāsas,
ø 20 cm, augstums 11 cm – 3 €,
ø 26 cm, augstums 12 cm – 4,50 €,
ar pušķīšiem, ø 29 cm, augstums 24 cm – 7 €,
ar bumbulīšiem, ø 39 cm, augstums 28 cm – 10 €

www.tuv.com  
ID 1111236137

3 €
 no 

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



9 €9 €

7 €

10 €

5 €

9 € 20 €

Papīra dvieļu turētājs 
metāla, ar koka pamatni,
ø 15 cm, augstums 33 cm

Šķīvju statīvs 
koka, izmērs:  
25 x 25 x 22 cm

Piparu  
dzirnaviņas  

ar bambusa ietvaru
un keramikas asmeni,

regulējams maluma  
smalkums, ø 6 cm,  

augstums 30 cm

Rīve 
metāla,
ar koka rokturi,
ø 12 cm,
augstums 27 cm

Virtuves dēlītis 
koka, ar metāla rokturi,
ø 30,5 cm, roktura garums 14 cm

Augļu grozs 
metāla, 2 līmeņu,

ar koka rokturi,
izmērs: 29,5 x 20 x 34 cm

Sviesta trauks 
ar bambusa pamatni
un caurspīdīgu plastmasas vāku,
izmērs: 24 x 18 x 7 cm

4 €

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



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

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

Kleita, 
100% liocels 
ar apkaklīti, kabatu,
ieloci priekšpusē  
un ovālu apakšmalu,
pogājams pie kakla,
izmēri: 36–44

T krekls,  
100% kokvilna 
ar krāsainu izšuvumu plecu zonā,
izmēri: S–XXXL

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

4 €

4 € 6 €

4 €

12 €

piedāvājumi spēkā no 23.02.2023. līdz 08.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



7 €

7 €

15 €

4 €
6 €

Džemperis ar kapuci 
brīva piegriezuma,
ar svītrainu apdruku,
izmēri: S–XXL

T krekls,  
100% kokvilna 

ar “Batman"
apdruku,

izmēri: S–XXL

Džinsi 
ar viskozi  
un elastānu,
kabatām  
un platām starām,
izmēri: 36–44

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

Treniņbikses  
ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā, kabatām  
un taisnām starām,
vienkrāsas,
izmēri: S–XXL

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

12 €

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



5 €
12 €

5 €

T kreklu komplekts,  
2 gab., 100% kokvilna 
meitenēm, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 134–170 cm

T kreklu komplekts,  
2 gab.,
100% kokvilna
meitenēm, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 134–170 cm

T kreklu komplekts, 2 gab.,
100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 134–170 cm

Legingu komplekts, 2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
meitenēm, komplektā  
vieni vienkrāsas un
un otri ar apdruku,
izmēri: 134–170 cm

Treniņbikšu  
komplekts, 2 gab., 

100% kokvilna  
zēniem, ar sasienamu aukliņu  

jostasvietā un apdruku,
komplektā dažādi dizaini,

izmēri: 134–170 cm

Jaka ar kapuci 
kokvilnas,
zēniem, ar rāvējslēdzēju,
ar kabatām, vienkrāsas,
izmēri: 134–170 cm

6 €

5 € 7 €

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

   

   

   

piedāvājumi spēkā no 23.02.2023. līdz 08.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



4 50 €
5 € 9 €

4 50 €7 €

7 €

T kreklu komplekts, 2 gab., 
100% kokvilna 
meitenēm, komplektā viens ar apdruku  
un otrs vienkrāsas, izmēri: 104–134 cm

“Bomber” stila jaka,  
100% kokvilna 
zēniem, ar rāvējslēdzēju,
ar augsto apkaklīti, kabatām
un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Jaka ar kapuci,  
100% kokvilna 
meitenēm, ar rāvējslēdzēju,
ar kabatām un uzšuvumu,
izmēri: 104–134 cm

Legingu komplekts,  
2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
meitenēm, ar apdruku,  
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 104–134 cm

Treniņbikšu  
komplekts, 2 gab., 

100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu aukliņu  

jostasvietā un kabatām,
komplektā vienas ar apdruku un

un otras vienkrāsas,  
izmēri: 104–134 cm

T kreklu komplekts, 2 gab.,
100% kokvilna 

zēniem, komplektā viens ar apdruku  
un otrs vienkrāsas, izmēri: 104–134 cm

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

   

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



Pidžamu komplekts, 2 gab.,  
100% kokvilna 
zēniem vai meitenēm, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 56–92 cm

T kreklu komplekts,  
2 gab.,

100% kokvilna 
meitenēm, ar apdruku,

komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 80–98 cm

Legingu  
komplekts,  

2 gab. 
95% kokvilnas  

un 5% elastāna,
meitenēm,

ar apdruku,
komplektā dažādi  

dizaini, izmēri:
74–98 cm

T kreklu komplekts, 2 gab.,
100% kokvilna  
zēniem, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 80–98 cm

Treniņbikšu  
komplekts, 2 gab., 
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā un apdruku,
komplektā dažādi dizaini, izmēri: 74–98 cm

T kreklu komplekts,  
2 gab., 100% kokvilna 
meitenēm, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 80–98 cm

Treniņbikšu 
komplekts,  

2 gab.,
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā,
kabatām un apdruku,

komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 74–98 cm

T kreklu  
komplekts,  
2 gab.,
100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 80–98 cm

Legingu komplekts,  
2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
meitenēm, ar apdruku, komplektā  
dažādi dizaini, izmēri: 74–98 cm

9 €
4 €

6 €

4 € 4 € 4 €

6 € 4 €

4 €

pieejams  
arī komplekts  

meitenēm,  
2 gab.:

   

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

pieejams  
komplekts,  

2 gab.:

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


