
2 €50

4 €

3 stiklinių 
rinkinys
talpa po 425 ml

Pledas arba 2 kėdžių 
pagalvėlių rinkinys
pledas, dydis: 130 x 170 cm,  
kėdžių pagalvėlės, 
dydžiai: 40 x 40 cm

TOP!
yra ir: yra ir:

yra ir:
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DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

PAJUSK
PAVASARĮ

SHHO 094418 TESTEX



5 €

6 €

1 €30

6 €
Stiklainis su 
kraneliu
su metaliniu 
dangteliu ir 
sieteliu vaisiams, 
talpa 3,5 l

Sudedamų virtuvės reikmenų rinkinys
rinkinyje: mažas ir didelis dubuo, kiaurasamtis, 

sietelis ir citrusinių vaisių sulčiaspaudė

2 bambukinių 
lentelių rinkinys

su apvalia skylute, skirta kabinti, 
su grioveliu sultims sutekėti, 

dydžiai: 28 x 20 cm ir 33 x 24 cm

Stiklainis su 
šiaudeliu
su iškiliu raštu ir 
metaliniu dangteliu, 
talpa 500 ml

4 €
Salotų dubuo su įrankiais
pasirink: dangtelis su rankena arba 
dangtelis su vieta įrankiams, talpa 5 l

susideda:

yra ir:

   

yra ir:

   

   yra ir:
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Laikas iškylauti ir 
gerti limonadą!TOP!



1 €
 nuo

1 €30

0 €80

1 €
 nuo

Iškylos reikmenys
popieriniai, su raštais, 
puodeliu rinkinys, 24 vnt., talpa 220 ml – 1 €, 
lekšciu rinkinys, 24 vnt., ø 18 cm – 1 €
arba 24 vnt., ø 23 cm – 1,30 €

Popieriniai 
šiaudeliai, 

50 vnt. 
rinkinyje trys 

skirtingos spalvos

1 €Mediniai įrankiai, 24 vnt.
rinkinyje: 8 šaukštai, 8 šakutės ir 8 peiliai, 

pasirink: natūralios spalvos 
arba dažytais koteliais

Iškylos reikmenys
puodeliai, 12 vnt., talpa 220 ml – 1 €, 

lėkštės, 12 vnt., ø 18 cm – 1 €
arba 12 vnt., ø 23 cm – 1,30 €

Popieriniai 
šiaudeliai, 
24 vnt.  
įvairaus dizaino

4 €
Terminis 
krepšys 
su užtrauktuku, pasirink: 
citrinos arba arbūzo formos, 
dydis: 56 x 20 x 25 cm

2 € Vaisių dubuo
dydis: 31,3 x 27 x 7,5 cm 
arba 29,5 x 26,8 x 12 cm 

4 €
Stiklinis butelis su įmaute
metalinis dangtelis su kilpele, talpa 500 ml

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

 
    

yra ir:

yra ir:

yra ir:

   

   

yra ir:

 
    

   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   



10 €5 €

 nuo

2 €50

2 €50

2 €50

Taburetė
su patogia sėdyne, 
ø 30 cm, aukštis 26 cm

Vaza gėlėms
keraminė, su iškiliu 
geometriniu raštu, 
ø  11 cm, 
aukštis 25 cm

Nuotraukos 
rėmelis
medinis, 
nuotraukos 
dydis: 13 x 18 cm

10 € Sulankstomas pufas
su kišene, dydis: 40 x 40 x 40  cm, 
maksimali apkrova 80 kg
 

Gėlių 
vazonas 

keraminis, ø 14,5 cm, 
aukštis 13 cm

Dėžė 
su įklotu ir rankenomis, 
pasirink dydį: 
27 x 17 x 12 cm – 2,50 €, 
31 x 21 x 14 cm – 4 €, 
35 x 24 x 16 cm – 5 €

yra ir:

 

yra ir:

 

yra ir:
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Švari ir 
tvarkinga vonia!

Tobulas 
interjeras! TOP!



3 €

12 €

 nuo

2 €50

 nuo

0 €80

4 €
 nuo

Rankšluostis, 
100 % medvilnės
su dekoratyviu apvadu, 
pasirink: 
50 x 100 cm – 4 €, 
70 x 140 cm – 7 €

Skalbinių krepšys
su dangčiu ir rankenomis, 
šviesiai arba tamsiai pilkas, 
dydis: 37 x 46 x 59,5 cm, 
talpa 60 l

Krepšys
su rankenomis,  
šviesiai arba tamsiai pilkas, 
pasirink dydį: 
14 x 18,5 x 7,3 cm – 0,80 €, 
21,5 x 29,8 x 11,2 cm – 1,30 €

3 €
 nuo

Krepšys
su dangčiu ir rankenomis,  

šviesiai arba tamsiai pilkas, dydis: 
22,4 x 27,7 x 15,1 cm, talpa 7 l – 3 €,
28 x 38,5 x 15,5 cm, talpa 13 l – 4 €

Nosinaičių dėžutė
medinė, su užrašu, 
dydis: 25 x 14 x 10 cm

Bambukinis krepšys
su medžiaginiu įklotu, 

pasirink dydį: 
21 x 14 x 12 cm – 2,50 €,  

33 x 23 x 13 cm – 5 €

Šis leidinys ir daug įkvėpimo tavęs laukia www.pepco.lt

Švari ir 
tvarkinga vonia!

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

TOP!



7 €
5 €
Palaidinė
100 % viskozės, su V formos kaklu, 
užapvalinta apačia ir pailginta nugara, 
dydžiai: 36–46

Sijonas
100 % viskozės 
ir elastine 
juosmens juosta 
ir sagutėmis, 
dydžiai: S–XXL

6 €Marškinėliai
priekis: 100 % viskozės, 
su gėlių raštu, nugara: 

95 % viskozės ir 5 % elastano, 
vienspalvė, su paraukta apačia, 

dydžiai: S–XXL

5 €Palaidinė
100 % viskozės, 

ispaniško stiliaus, 
su raštu, 

dydžiai: 36–44

5 €
Palaidinė
100 % viskozės, 
ispaniško stiliaus, 
su raštu, 
dydžiai: 36–44

6 €Palaidinė, 
100 % medvilnės

moterims, su raišteliu ir 
išsiuvinėjimais ties 

apykakle ir pečiais, 
dydžiai: S–XXL
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Karštos 
pavasario  
tendencijos!

TOP!



7 € 10 €
Suknelė
100 % viskozės, 
su apykakle, 
kišenėmis ir 
juosmens raišteliu, 
su užtrauktuku, 
dydžiai: 36–44

6 €
Palaidinė
100 % viskozės, 
su apykakle 
ir sagutėmis, 
dydžiai: 36–46

Kelnės
sudėtyje daug 
viskozės, 
su elastanu, 
tiesiomis 
klešnėmis, 
dydžiai: 36–44

5 € Palaidinė
100 % viskozės, laisvo kirpimo, 
su V formos kaklu, 
su parauktais rankogaliais 
ir pailginta nugara, vienspalvė,  
dydžiai: 36–46

10 €
Palaidinė
100 % viskozės, laisvo kirpimo, 
su V formos kaklu ir 
parauktais rankogaliais, 
su raštu, dydžiai: 36–46

5 €
Marškinėliai, 

100 % 
medvilnės

su V formos kaklu 
ir subtiliais nėriniais 

ant pečių, 
dydis: S–XXL

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM 

/PEPCOLTU

Karštos 
pavasario  
tendencijos!



6 €

10 €

7 €

12 €
Džinsai
moterims, 
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, 
juosmens juosta su piešiniu, 
su kišenėmis,
dydžiai: 36–44

5 €
Marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės 
moterims, 
su auksinės 
spalvos piešiniu 
ir dekoratyviniais 
akmenukais, 
dydžiai: S–XXL

Šortai
98 % medvilnės ir 
2 % elastano,  vyrams, 
su kišenėmis ir 
juosmens raišteliu, 
dydžiai: M–XXL

Marškiniai, 
100 % medvilnės
vyrams, su apykakle, 
languoti, dydžiai: M–XXL

Marškinėliai, 
100 % 

medvilnės
vyrams, 

su Homerio 
Simpsono 
atvaizdu, 

dydžiai: M–XXL

4 € Marškinėliai, 
100 % organinės medvilnės  
moterims, su piešiniu, dydžiai: S–XXXL
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7 €
Kelnės
sudėtyje daug 
medvilnės, 
su elastanu, 
mergaitėms, 
su elastine 
juosmens juosta, 
vienspalvės, 
dydžiai: 
134–164 cm  

2 €
Marškinėliai, 

100 % medvilnės
berniukams, su užrašu, 

dydžiai: 134–164 cm  

5 €

Sportinės kelnės
90 % medvilnės ir 10 % viskozės, 
berniukams, su užrašu 
ant klešnės ir juosmens raišteliu, 
dydžiai: 134–170 cm  

Kepurė su 
snapeliu
berniukams, 

su emblema, 
reguliuojamas dydis, 

apimtis: 52–56 cm

5 €
Marškinėliai, 

100 % organinės 
medvilnės

mergaitėms, su atverčiamais 
blizgučiais ir Deizės atvaizdu, 

dydžiai: 134–164 cm  

4 €
Marškinėliai, 
100 % organinės medvilnės
mergaitėms, su „Disney“ motyvu, 
dydžiai: 134–164 cm  

1 €50

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

Medvilės patogumas 
visiems!TOP!



2 €

5 €

1 €50

1 €50

1 €50

2 €50

Tamprės
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, ilgis ¾, su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės
100 % medvilnės arba sudėtyje daug medvilnės, berniukams, 

su kišenėmis ir Žmogaus voro atvaizdu ant klešnės, 
juosmens juosta su užrašu ir raišteliu, dydžiai: 98–134 cm 

2 €Marškinėliai, 
100 % 

medvilnės
berniukams, 

su piešiniu, 
dydžiai: 

98–134 cm

Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, 
su raukiniais 
ant rankovių, 
pailginta nugara ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 100 % medvilnės
berniukams, su piešiniu, 

dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai
100 % medvilnės arba sudėtyje daug medvilnės, 

mergaitėms, su piešiniu, dydžiai: 98–134 cm

Marškinėliai, 100 % medvilnės
mergaitėms, su pailginta nugara 
ir piešiniu, dydžiai: 104–134 cm
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4 €

7 €

7 €

2 €Guminis 
kamuolys

lengvas, su įvairių 
filmukų motyvais, 

ø 23 cm 

Smėlio žaislų 
rinkinys, 8 vnt.

rinkinyje: kibirėlis, sietelis, rinkinyje: kibirėlis, sietelis, 
kastuvas, grėbliukas, kastuvas, grėbliukas, 
2 formelės, vandens 2 formelės, vandens 
laistytuvas ir smėlio laistytuvas ir smėlio 

malūnas, įvairių spalvųmalūnas, įvairių spalvų

Badmintono rinkinys
medžiaginės raketės 
ir 4 didelės plunksnelės

Smėlio žaislų rinkinys, 9 vnt.
rinkinyje: vėžlio formos karutis, kibirėlis, rinkinyje: vėžlio formos karutis, kibirėlis, 
sietelis, kastuvas, grėbliukas, kauptukas, sietelis, kastuvas, grėbliukas, kauptukas, 
2 formelės ir  vandens laistytuvas, įvairių spalvų2 formelės ir  vandens laistytuvas, įvairių spalvų

12 €
Smėlio 
žaislas
pasirink: buldozeris, 
ilgis 54 cm,  aukštis 34 cm, 
arba savivartis, 
ilgis 59 cm, aukštis 34 cm

20 €
Triratis 

paspirtukas
guminiais 
ratais, su 

reguliuojamo 
aukščio vairu 

ir šviesomis, 
pasirink spalvą: 

žalia arba rausva

yra ir:

   

    

Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes galite grąžinti per 30 dienų* 30

Maži dalykai, 
didelės 

linksmybės!
TOP!



3 €

10 €

7 €

1 €30

2 €50

Dirbtinis 
augalas

keraminiame vazone, 
ø 10,5 cm, aukštis 11 cm

Dirbtinis 
augalas 

kaktusas 
metaliniame 

vazone, ø  8 cm,  
aukštis 12,5 / 17,5 cm 

LED lempa
vieliniame krepšyje, 
su rankena, 
ø 15 cm, 
aukštis 18 cm, 
baterijos 
parduodamos 
atskirai 

4 € LED girlianda
10 deimanto formos lempučių, 
ilgis 165 cm, baterijos parduodamos atskirai

Stalo 
padėkliukas 
dydis: 30 x 45 cm

Iškylų kėdė
sulankstoma, 
dydis: 51 x 56 x 75 cm, 
maksimali apkrova 120 kg

yra ir:

    

TIK
DABAR

KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS:

KLIENTAS.LT@PEPCO.EU

SEK NAUJIENAS: PIRK BE RŪPESČIŲ!

GALIMA GRĄŽINTI
PER 30 DIENŲ

* GRĄŽINIMO TAISYKLES
RASI 

WWW.PEPCO.LT

30
PREKIŲ SKAIČIUS RIBOTAS. KAI KURIOS PREKĖS 

DĖL DIDELĖS PAKLAUSOS GALI BŪTI IŠPARDUOTOS 
PIRMĄJĄ PREKIŲ PARDAVIMO DIENĄ. SKIRTINGOSE 

„PEPCO“ PARDUOTUVĖSE GALI BŪTI SKIRTINGŲ 
MODELIŲ, SPALVŲ AR DYDŽIŲ PREKĖS. 

DAUGIAU 
UŽ MAŽIAU
...KASDIEN @PEPCOLTUFACEBOOK.COM 

/PEPCOLTU
PEPCO.LT


