
2 €
 no

T krekls, 
100% kokvilna
ar apdruku,
zēniem,
izmēri: 104–134 cm, – 2 €,
vai sievietēm,
izmēri: S–XXXL, – 4 €

Tuvāk dabai

TOP!
Piedāvājumi spēkā no 09.03.2023. līdz 22.03.2023. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



2 €

4 €

2 €

4 €

2 50 €

2 50 €

T krekls, 
100% kokvilna 

meitenēm, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna 
meitenēm vai zēniem,  
ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna
meitenēm vai zēniem,  
ar apdruku,
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 100% kokvilna
zēniem, ar apdruku, 134-170 cm

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

T krekls, 
100% kokvilna

ar apdruku,
sievietēm,  

izmēri: S–XXXL,
vai vīriešiem, 
izmēri: S–XXL

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 09.03.2023. līdz 22.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



The Simpsons TM & © 20th Television”

10 €
11 €

5 €

11 €

7 €

Kleita 
no elastīga,  

rievota auduma,
ar apdruku,  

izmēri: 134–170 cm

Džinsi 
meitenēm, ar platām starām,
ar nodiluma efektu un kabatām,
izmēri: 134–170 cm

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

Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna
zēniem,  
ar rāvējslēdzēju,
kabatām un  
“The Simpsons”  
apdruku,
izmēri:  
134–170 cm  

T krekls, 
100% kokvilna  

zēniem, ar  
“The Simpsons” apdruku,

izmēri: 134–170 cm

ar apdruku  
aizmugurē:

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



7 €

17 €

12 €

12 €

6 €

Kleita 
no elastīga, 
rievota auduma,
ar apkaklīti un  
pogājamu kakla  
izgriezumu,
ar savilkumu  
jostasvietā,
vienkrāsas,  
izmēri: 36–44

Džinsi
ar elastānu,
sievietēm, cieši pieguloši,
ar kabatām,
izmēri: 36–44

Polo krekls 
kokvilnas, sievietēm,
no rievota auduma,
ar apkaklīti un pogājamu  
kakla izgriezumu,
vienkrāsas, izmēri: S–XXXL

Džinsa žakete
sievietēm, ar kabatām
un pogu aizdari,
ar dekoratīvu  
neapstrādātu apakšmalu,
izmēri: S–XL

Polo krekls  
sievietēm, no rievota auduma,
ar apkaklīti un šķēlumu kakla izgriezumā,  
vienkrāsas, izmēri: S–XXL

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



7 €

12 €

7 €

7 €

7 €
Treniņbikses 

ar elastānu, vīriešiem,
ar sasienamu aukliņu jostasvietā,
kabatām, ielaidumiem ceļu zonā

un savilkumu staru galos,
vienkrāsas, izmēri: 30–38

Legingi
no rievota auduma,

ar platu gumiju jostasvietā,
izmēri: S–XXL

Polo krekls
vīriešiem, ar kontrastējošas  
krāsas 
svītrām uz apkaklītes,
pie aizdares un 
uz piedurknēm,
izmēri: S–XXL

T krekls, 
100% kokvilna 
vīriešiem, ar  
”Rick and Morty”
apdruku,  
izmēri: S–XXL

T krekls, 
100% kokvilna 

vīriešiem, ar  
”Looney Tunes” tēlu

apdruku, izmēri: S–XXL

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



3 €

6 €

5 €
3 €

5 €

5 €

Īszeķu  
komplekts,  
3 pāri
ar augstu kokvilnas  
saturu,
ar 5%
organiskās kokvilnas,
sievietēm, vienkrāsas,
komplektā dažādas krāsas,
izmēri: 35–42

Biksīšu komplekts,  
2 gab. 

90% kokvilnas, 
5% organiskās kokvilnas 

un 5% elastāna, 
sievietēm, vienkrāsas, 

komplektā dažādas krāsas, 
izmēri: S–XXL

Īszeķu  
komplekts,  

3 pāri
ar augstu bambusa  

auduma saturu, 
un elastānu,
sievietēm, ar  

patīkamu tekstūru,
ātri žūstošas, ar  
antibakteriālām

īpašībām,
izmēri: 35–42

Biksīšu komplekts, 2 gab.
90% kokvilnas, 
5% organiskās kokvilnas 
un 5% elastāna, 
sievietēm, vienkrāsas, 
komplektā dažādas krāsas, 
izmēri: S–XL

Krūšturis
90% kokvilnas, 
5% organiskās  

kokvilnas 
un 5% elastāna, 

vienkrāsas, 
izmēri: S–XL

palutini  
savu ādu  
ar dabas  

pieskārienu
Biksīšu  
komplekts,  
2 gab. 
90% kokvilnas,
5% organiskās kokvilnas
un 5% elastāna,
sievietēm, vienkrāsas,
komplektā dažādas  
krāsas,
izmēri: S–XXL

pieejams  
arī:

   

arī komplekts,  
2 gab.:

   

pieejamas  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 09.03.2023. līdz 22.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



9 €

5 €

11 €

6 €

5 €

10 €

11 €

Treniņbikses, 
100%  

organiskā  
kokvilna 

ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā,

ar dažādu krāsu  
starām, kabatām 

un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Kleita,  
100% organiskā  

kokvilna
ar savilkumu jostasvietā  

un svārku daļu ar ielocēm,
ar apdruku,

izmēri: 104–134 cm

Jaka ar kapuci, 
100% organiskā kokvilna
ar rāvējslēdzēju, izvēlei "bomber" stila jaka ar dažādu  
krāsu piedurknēm vai jaka ar papuci, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100%  
organiskā  
kokvilna
ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% organiskā  
kokvilna 
ar apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

Svārki,
100% organiskā  

kokvilna
ar platu  

savilkumu jostasvietā, 
kabatām un apdruku,

izmēri: 104–134 cm

Džemperis,
100% organiskā  

kokvilna 
ar apdruku,

izmēri: 104–134 cm

pieejama  
arī:

   

pieejamas  
arī:

   

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

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

      

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



7 €

6 €
9 €

6 €5 €

5 €

Jaka ar kapuci,
100% organiskā  

kokvilna
mazuļiem, ar rāvējslēdzēju,  

ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Kleita, 100% organiskā kokvilna
meitenēm, ar savilkumu jostasvietā, svārku daļu ar ielocēm,
volānu un apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Džemperis, 
100% organiskā  
kokvilna
mazuļiem, ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Treniņbikses, 
100% organiskā  
kokvilna 
ar sasienamu aukliņu jostasvietā,
ar apdruku, izmēri: 74–98 cm

T krekls, 
100% organiskā kokvilna 
mazuļiem, ar apdruku, izmēri: 80–98 cm

T krekls, 
100% organiskā kokvilna 
mazuļiem, ar apdruku, izmēri: 80–98 cm

pieejamas  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’



7 €

5 €

5 €

9 €
5 €

5 €

7 €

Legingi,
100% organiskā  
kokvilna
mazuļiem,
ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Legingi,
100% organiskā  
kokvilna
mazuļiem,
ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

Bodijs, 
100% organiskā  
kokvilna
mazuļiem, ar apdruku,
izmēri: 62–92 cm

Jaka ar kapuci,
100% organiskā  

kokvilna
mazuļiem,

ar rāvējslēdzēju  
un apdruku,

izmēri: 74–98 cm

Pidžama, 
100% organiskā  
kokvilna 
mazuļiem,
bez pēdiņām, ar apdruku,
izmēri: 62–92 cm

Bodijs,
100% organiskā  

kokvilna 
mazuļiem, ar apdruku,

izmēri: 62–92 cm

Pidžama,
100% organiskā  
kokvilna
mazuļiem,
bez pēdiņām, ar apdruku,
izmēri: 62–92 cm

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX  2768

‘organic’
Certified by USB

TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



4 €

2 50 € 1 30 €

4 50 €

2 50 €2 50 €

Dekoratīvs zaķis
keramikas,
ar pērļainu mirdzumu,
augstums: 8,5 cm

Dekoratīva ola
keramikas, ar reljefu, krāsainu rakstu,  
ø 8,5 cm, augstums: 10,5 cm

Dekoratīvs  
zaķis
keramikas,
augstums: 19,5 cm

LED gaismas virtene
15 olas formas spuldzītes,
Ø 4,2 cm, augstums: 6 cm,
virtenes garums: 2,4 m,
baterijas iegādājamas atsevišķi

Puķupoda  
pārsegs

keramikas,
ar pērļainu  
mirdzumu,

Ø 11 cm,  
augstums: 12,5 cm

Hortenzija 
mākslīgie ziedi metāla spainītī,
Ø 10 cm, augstums: 14 cm

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

Iepazīsti
Lieldienu piedāvājumu!



9 €

10 €

5 €

5 €

1 30 €

Lieldienu  
vainags
iekšējais Ø 22 cm,
ārējais Ø 37 cm

Lieldienu  
rotājums

pakarināms,
Ø 27 cm

Galdauts   
ar apdruku,

izmērs: 140 x 200 cm

Dekoratīvs zaķis 
keramikas,
pieejami 2 dizaini,
augstums: 23,5 cm

Dekoratīva ola
keramikas, ar reljefu rakstu,  
ø 6 cm, augstums: 8 cm

   

pieejams  
arī:

      

pieejams  
arī:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Iepazīsti
Lieldienu piedāvājumu!



6 €

12 €

4 €

16 €

4 50 €

Augu statīvu  
komplekts, 2 gab. 
metāla, ažūra,  
saliekami, izmērs: 
20,25 x 20,25 x 28 cm  
un 25 x 25 x 38 cm

Puķupoda  
pārsegs 
keramikas,
ar džutas virvēm
uzkarināšanai,
ø 15,5 cm,
augstums: 13,7 cm

Puķupoda  
pārsegs

ar reljefu rakstu, 
ø 12 cm,  

augstums: 12,5 cm

Puķupods
ar robotu apmali,
ø 13,5 cm,  
augstums: 13,5 cm 

Puķupoda  
pārsegs
plastmasas,
ar dekoratīvu betona  
imitācijas ārējo apdari,
ar īpašu ieliktni, kas  
atvieglo augu  
stādīšanu  
un kopšanu,
izmērs:  
26,5 x 26,5 x 50 cm

piedāvājumi spēkā no 09.03.2023. līdz 22.03.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



4 €

4 €9 €

5 €

5 €

12 €

Dekoratīva  
siltumnīca
ar metāla
karkasu un
atveramu jumtu,
izmērs: 25 x 14 x 20 cm

Lejkanna
metāla,

Ø 10 cm,  
augstums: 10 cm,

kopējais  
garums: 21,5 cm

Atzarošanas  
šķēres "Fiskars" 

vieglas un ērti lietojamas,
svaigu zaru nokniebšanai, 

 līdz Ø 2 cm 

Lāpstiņa "Fiskars"
ar ērtu rokturi

Kultivators  
"Fiskars"

ar ērtu rokturi

Puķupoda pārsegs 
cementa, ø 16 cm,
augstums: 15 cm

ar  
caurumiņu  

uzkarināšanai

ar  
uzasināmu  

galu

ergonomiska  
forma

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



2 €
3 €

7 €

3 €

5 €

2 50 €
2 50 
  no

€
Tīrīšanas  
piederumi
izgatavoti daļēji
no pārstrādātas
plastmasas,
slota, izmērs:  
45 x 7,5 x 2 cm, – 2,50 €,
rokturis iegādājams
atsevišķi,
logu tīrītājs
ar regulējama
garuma rokturi,
izmērs:
31 x 6 cm, – 7 €

Logu tīrītājs
ar mazgātāju un smidzinātāju,
izgatavots daļēji  
no pārstrādātas
plastmasas,
izmērs: 26 x 25 x 11 cm

Slota
izgatavota daļēji  
no pārstrādātas
plastmasas, rokturis  
iegādājams atsevišķi,
beršanai, ar īsiem, stingriem sariem,  
izmērs: 27 x 5,5 x 8,5 cm, vai
slaucīšanai, ar gariem sariem,  
izmērs: 27 x 6 x 10 cm

noņemams  
vāks

Mazgāšanas  
komplekts

izgatavots daļēji no  
pārstrādātas plastmasas,

komplektā ietilpst:  
2 abpusēji sūkļi

un drāniņa,
izmērs: 20 x 10 x 6 cm

Spainis
saliekams, silikona,

ar rokturi,
tilp. 10 l, izmērs:

33,5 x 32,8 x 5-24,5 cm

praktisks un  
viegli uzglabājams

Slota
izgatavota daļēji no pārstrādātas

plastmasas,
izmērs: 10 x 5 x 16 cm

Apģērbu tīrīšanas rullītis 
izgatavots daļēji no pārstrādātas
plastmasas, ar silikona rullīti,
izmērs: 17 x 11,5 x 7 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

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005


