
Suknelė, 
100 % organinės 
medvilnės
pasirink: mergaitėms, 
dydžiai: 104–134 cm – 2,50 €, 
dydžiai: 134–164 cm – 4 €, 
arba moterims, 
dydžiai: 36–44 – 5 €

Certi� ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

yra ir:

Certi� ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

 nuo

2 €50
TOP!

    

yra ir:
yra ir:

Certi� ed by ECOCERT 
EGL/214167

Pasiūlymai galioja nuo 2021 04 22 iki 2021 05 05 arba kol yra prekių.

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

Naujos kokybės 
lengvumas



2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

4 € Marškinėliai, 100 % organinės 
medvilnės
mergaitėms, su piešiniu, 
dydžiai: 134–164 cm

4 €
Šortai, 100 % 

organinės medvilnės
mergaitėms, su kišenėmis, 

parauktomis klešnėmis 
ir juosmens raišteliu, 
dydžiai: 134–164 cm

4 €
Tamprės 
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su blizgančiomis 
detalėmis ir užrašu 
ant klešnės, 
dydžiai: 134–164 cm

4 €

Kombinezonas, 
100 % organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
su petnešomis ir 
juosmens gumele, 
taškuotas, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 100 % 
organinės medvilnės

mergaitėms, su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Šortai, 100 % 
organinės 
medvilnės
su juosmens raišteliu, 
taškuoti, 
dydžiai: 104–134 cm

Tamprės 
95 % medvilnės ir 
5 % elastano, mergaitėms, 
su piešiniu, dydžiai: 98–134 cm

Berankoviai marškinėliai, 
100 % organinės medvilnės
mergaitėms, su pailginta nugara ir surištais šonais, 
su piešiniu, dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

yra ir:

yra ir:

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN pasiūlymai galioja nuo 2021 04 22 iki 2021 05 05



2 €50

1 €50

Šortai, 100 % 
organinės 
medvilnės

berniukams, 
su kišenėmis ir 

juosmens raišteliu, 
su piešiniais, 

dydžiai: 104–134 cm

2 €
Berankoviai 
marškinėliai, 100 % 
organinės medvilnės
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
104–134 cm

4 €
Berankoviai 

marškinėliai, 
100 % organinės 

medvilnės
berniukams, 

su piešiniu, 
dydžiai: 134–164 cm

4 € Šortai, 100 % 
organinės 
medvilnės
berniukams, 
su kišenėmis ir 
juosmens raišteliu, 
su emblema, 
dydžiai: 134–164 cm

4€

Marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės
berniukams, su piešiniu, 
dydžiai: 134–164 cm

4 €
Marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės
berniukams, 
su Kiškio Kvankos 
atvaizdu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % organinės 

medvilnės
berniukams, su piešiniu, 

dydžiai: 104–134 cm

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu



5 €

2 €50

2 €50

2 €50

Berankoviai 
marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
su įstrižu 
raukiniu 
apačioje, 
dydžiai: 
80–98 cm 

4 € Suknelė, 
100 % organinės medvilnės
mergaitėms, su apykakle ir raukiniais 
ties pečiais, su raštu ir sagutėmis priekyje, 
dydžiai: 74–98 cm

Šortai, 
100 % organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
su kišenėmis 
ir juosmens raišteliu, 
su emblema, 
dydžiai: 74–98 cm

2 €

Berankoviai 
marškinėliai, 

100 % organinės 
medvilnės

berniukams, 
su piešiniais 
ir emblema, 

dydžiai: 
80–98 cm

Šortai, 
100 % organinės medvilnės

berniukams, su didele kišene priekyje 
ir juosmens raišteliu, 

su piešiniais ir emblema, 
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys, 
100 % organinės 

medvilnės
berniukams, rinkinyje: 

marškinėliai 
su piešiniais bei 

šortai su kišenėmis 
ir juosmens raišteliu, 

vienspalviai, 
dydžiai: 74–98 cm

yra ir:

Certi� ed by 
CU1004064

‘organic’
Certi� ed by USB

TEX4172

‘organic’

Certi� ed by
CU1075906

‘organic’

Certi� ed by
USB TEX 4172

‘organic’

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

    

yra ir:yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:
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9 €

2 €50Tamprės, 
100 % organinės medvilnės

berniukams, su raštu, 
dydžiai: 56–80 cm

4 € Glaustinukė, 100 % medvilnės
pasirink: berniukams su kišene 
arba mergaitėms su piešiniu, 
dydžiai: 62–92 cm

4 €
Šliaužtinukai, 
100 % organinės 
medvilnės
berniukams, su didele 
kišene priekyje, 
su raštu ir emblema, 
dydžiai: 62–80 cm

5 €
2 glaustinukių rinkinys
100 % medvilnės 
arba 95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, mergaitėms, 
su piešiniais, dydžiai: 62–92 cm

yra ir:

Kūdikio rinkinys, 
100 % medvilnės

pasirink: mergaitėms, rinkinyje: 
vienspalvė glaustinukė ir 

kombinezonas su išsiuvinėjimu, 
arba berniukams, rinkinyje: 

glaustinukė su peteliške 
ir kelnės su petnešomis, 

dydžiai: 62–92 cm

4 €
Buteliukas 
„NUK“
maitinimo 
buteliukas,
6–18 mėnesių 
kūdikiams, 
su čiulptuku, 
talpa 250 ml

5€

Gertuvė 
„NUK Active Cup“
su silikoniniu kandikliu 
ir segtuku, tinka vaikams 
nuo 12 mėnesių, talpa 300 ml

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0532

‘organic’

yra ir 
mergaitėms:

yra ir:

    

yra ir 
berniukams:

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



2 €50

2 €50

1 €80

5 €
Pižama, 100 % 

organinės 
medvilnės

berniukams, 
marškinėliai 
su piešiniu ir 

vienspalviai šortai, 
dydžiai: 92–128 cm

6 €
Pižama, 
100 % organinės 
medvilnės
berniukams, 
marškinėliai su piešiniu 
ir vienspalviai šortai, 
dydžiai: 134–176 cm

3 poros pėdučių
76 % organinės medvilnės, 
22 % poliamido ir 
2 % elastano, berniukams, 
rinkinyje įvairūs dizainai, 
dydžiai: 23–30 arba 31–38

Šortų tipo apatiniai 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 

berniukams, su piešiniu ir užrašais 
ant elastinės juostos, įvairių dizainų, 

dydžiai: 92–128 cm arba 134–164 cm

3 trumpikių rinkinys, 
100 % organinės 
medvilnės
su raštu, rinkinyje įvairūs 
dizainai, dydžiai: 92–128 cm

Certi� ed by USB
TEX2108

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2108

‘organic’
Certi� ed by ECOCERT

224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by 
CU1000980

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN pasiūlymai galioja nuo 2021 04 22 iki 2021 05 05

Pižamos vaikams 
ir suaugusiesiems, 

100 % organinės 
medvilnės!

TOP!



5 €

2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

1 €80

3 poros kojinių
77 % organinės medvilnės,  
22 % poliamido ir 1 % elastano, 
mergaitėms, rinkinyje 
įvairūs dizainai, 
dydžiai:  23–30 arba 31–38

Berankoviai marškinėliai
95 % organinės medvilnės 
ir 5 % elastano, mergaitėms, 
su kaspinėliu, vienspalviai, 
dydžiai: 92–128 cm

Pižama, 100 % 
organinės 
medvilnės

mergaitėms, 
su piešiniu, 

dydžiai: 92–128 cm

6€

Pižama, 
100 % 
organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
neapdirbtais 
rankovių ir 
klešnių galais, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
134–164 cm

3 kelnaičių rinkinys, 
100 % organinės medvilnės
mergaitėms, rinkinyje įvairūs dizainai, 
dydžiai: 92–128 cm

3 kelnaičių rinkinys, 
100 % organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
rinkinyje įvairūs 
dizainai, 
dydžiai: 
134–164 cm

2 liemenėlių 
rinkinys
95 % organinės 
medvilnės ir 
5 % elastano, 
mergaitėms, su raštu, 
dydžiai: 134–164 cmCerti� ed by ECOCERT

224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0738

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2108

‘organic’

‘made with 77%
organic materials’

Certi� ed by 
CU1057669

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU



3 €

7 €

1 €80

Pižama, 
100 % organinės 
medvilnės
vyrams, marškinėliai 
su užrašu ir 
vienspalviai šortai, 
dydžiai: M–XXL

2 šortukų rinkinys 
95 % organinės medvilnės 
ir 5 % elastano, moterims, 

rinkinyje vienspalviai ir dryžuoti, 
dydžiai: S–XXL

3 €2 kelnaičių rinkinys
95 % organinės medvilnės 
ir 5 % elastano, moterims, 

su nėriniais, dydžiai: S–XXL

6 €
Naktiniai, 
100 % organinės 
medvilnės
moterims, su piešiniu, 
rankovės su apvadais, 
dydžiai: S–XXL

Pižama, 
100 % organinės 
medvilnės
moterims, su piešiniu, 
marškinėliai su gilia 
nugaros iškirpte, 
dydžiai: S–XL

3 porų pėdučių rinkinys 
76 % organinės medvilnės, 
22 % poliamido ir 2 % elastano, 
moterims, su kontrastingos spalvos 
apvadais viršuje, ties pirštais ir kulnais, 
dydžiai: 35–42

Certi� ed by USB
 TEX2108

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0738

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0738

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’‘made with 76%
organic materials’

Certi� ed by 
CU1000980

7 €

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN pasiūlymai galioja nuo 2021 04 22 iki 2021 05 05



5 € Marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės
vyrams, su raštu, 
dydžiai: M–XXL

4 €
Marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės
vyrams, su piešiniu, 
dydžiai: M–XXL

Sijonas
55 % lino ir 45 % viskozės, 
dryžuotas, priglundantis, 
su sagutėmis priekyje, 
dydžiai: S–XXL

10 €
Kelnės 
55 % lino ir 
45 % viskozės, 
moterims, 
su kišenėmis 
šonuose ir 
nugaroje, 
su juosmens 
raišteliu, 
dydžiai: 36–44

5 € Marškinėliai, 
100 % organinės 
medvilnės
moterims, su užapvalinta 
apačia ir „Beprotiškų linksmybių“
 motyvu, dydžiai: S–XXL

10 € Suknelė 
55 % lino ir 45 % viskozės, 
su V formos kaklu ir 
ažūriniu raštu apačioje, 
dydžiai: 36–44

6 € Marškinėliai, 
100 % organinės 
medvilnės
su dekoratyviniu apvadu 
ties užsegimu ir 
raišteliu apačioje, 
dydžiai: S–XXXL

Certi� ed by 
  CERES-0863

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0638

‘organic’

Certi� ed by 
CERES-0638

‘organic’

7 €

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

yra ir:

yra ir:



7 €

4€

nuo
Vonios rankšluostis, 
100 % medvilnės
žakardinis, su veliūrine 
dekoratyvine detale, 
pasirink: 50 x 100 cm – 4 € 
arba 70 x 140 cm – 7 €

Keraminis 
rinkinys
rinkinyje: 
muilo dozatorius, 
medvilninių vatos 
diskelių dėžutė 
su dangteliu ir muilo 
padėkliukas

2 € Vonios masažuoklis
su silikoniniais iškilimais, 
skirtas masažuoti ir 
stangrinti odą, su rankena, 
patogiai telpa delne

Vonios kilimėlis
 šenilinis, su blizgančiu siūlu, 

dydis: 50 x 80 cm 

4 €Dėžutė su 
veidrodėliu

su bambukiniu dangteliu, 
kosmetikai, papuošalams 

arba aksesuarams,
 dydis: 14 x 14 x 5 cm

4 € Vonios pagalvė
su praktiškais siurbtukais 
nugarinėje dalyje, 
tobulai tinka norint 
atsipalaiduoti vonioje, 
dydis: 28 x 18 x 4 cm

6 €
Šiukšliadėžė
su dekoratyviu, iškiliu raštu, 
su mygtuku dangčiui pakelti, 
talpa 3 l

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

7 €
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 nuo

1 €80

 nuo

2 €50

17 €

Gėlių 
stovas*
metalinis, 
dydis: 
43 x 15 x 50 cm

10 €
Vazonas 
plastikinis, 
išorinė dalis 
imituoja betoną, 
specialus įdėklas 
su rankenomis 
padeda lengviau 
persodinti ir rūpintis 
augalais, 
dydis: 
22,5 x 22,5 x 42 cm, 
įdėklas: 
22 x 22 x 17,5 cm

12 € Vazonas 
plastikinis, išorinė dalis 
imituoja betoną, specialus įdėklas 
su rankenomis padeda lengviau 
persodinti ir rūpintis augalais, 
dydis: 6,5 x 26,5 x 50 cm, 
įdėklas: 26 x 26 x 20,5 cm

* Stovas be vazonų.

Krepšys 
pintas, 
su medžiaginiu įklotu, 
pasirink dydį: 
23 x 18 x 11 cm – 2,50 €, 
su rankenomis, 
28 x 23 x 13 cm – 4 €, 
33 x 28 x 15 cm – 5 €

yra ir:

yra ir:

Rėmelis
su segtukais,
pasirink: nuotraukos dydis 10 x 15 cm, 
rėmelio dydis: 19 x 23 x 2,5 cm – 1,80 €, 
multirėmelis trims nuotraukoms po 10 x 15 cm, 
dydis: 42,8 x 22,8 x 2,5 cm – 4 €

TIK
DABAR

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

Praktiška tvarka 
namų erdvėje! TOP!



12 €
Sportinis 
džemperis 
greitai džiūvantis, 
su aukštu kaklu, 
kišenėmis ir 
užtrauktuku, 
rankovės su 
nykščių skylėmis, 
dydžiai: XS–XXL

10 €

Sportinės 
tamprės 

greitai džiūvančios, 
3/4 ilgio, 

formuojančio 
silueto ir tinkleliu 

ties pakinkliais, 
su juosmens 

kišene nugaroje, 
dydžiai: XS–XXL

10 €
Sportinės 

tamprės 
greitai džiūvančios, 3/4 ilgio, 

formuojančio silueto, 
su tinkleliu ties pakinkliais 

ir juosmens kišene nugaroje, 
dydžiai: XS–XXL 

10 €
Sportiniai 

šortai
 „du viename” 

priglundančių 
tamprių ir laisvų 

šortų derinys, 
greitai džiūvantys, 
su elastine juosta 

ir juosmens raišteliu, 
su užsegama kišene 

nugaroje, 
dydžiai: XS–XXL

10 €
Berankoviai 
sportiniai 
marškinėliai 
„du viename“ 
minkštos sportinės 
liemenėlės ir laisvų 
berankovių marškinėlių, 
surišamų šone, derinys, 
greitai džiūvantys, 
su tinkleliu nugaroje, 
dydžiai: XS–XXL

Berankoviai 
sportiniai 

marškinėliai
greitai džiūvantys, 

formuojančio silueto, 
su raštu, 

tinklelio įsiuvais 
ir gumos apvadu 

apačioje, 
dydžiai: XS–XXL7 €

Sportinis 
juosmens 
krepšelis

su užtrauktuku ir 
reguliuojamu dirželiu

5 €

Kosmetinė 
su dvigubu 

užtrauktuku 
ir raštu, 

tobulai tinka 
keliaujant bei 

naudoti kasdien

10 €
Sportiniai Sportiniai Sportiniai Sportiniai 

šortaišortai

Berankoviai Berankoviai 
sportiniai sportiniai 

marškinėliaimarškinėliai
Sportinis Sportinis Sportinis 

juosmens juosmens juosmens 

7 €
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


