
1 
nuo

€

80

Kūdikio 
apranga, 
100 % 
organinės 
medvilnės
mergaitėms ir 
berniukams, pasirink: 
glaustinukė, dydžiai: 
62–92 cm – 1,80 €, 
arba kūdikio rinkinys – 
marškinėliai su 
šortais, dydžiai: 
74–98 cm – 2,50 €, arba 
šliaužtinukai, dydžiai: 
62–80 cm – 2, 50 €

TOP!

Pasiūlymai galioja nuo 2021 06 03 iki 2021 06 16 arba kol yra prekių.

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

ORGANINĖ 
MEDVILNĖ

Naujos 
kokybės 

švelnumas
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



Certified by CERES-0532

1 
nuo

€

80

2 €50

2 €50

2 €50

1 €80

Kūdikio rinkinys 
arba šliaužtinukai, 
100 % organinės medvilnės
berniukams, su piešiniu, pasirink:  
rinkinys – berankoviai marškinėliai 
ir šortai su kišenėmis bei juosmens raišteliu, 
dydžiai: 74–98 cm, arba šliaužtinukai, 
dydžiai: 62–80 cm

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

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

Šliaužtinukai, 
100 % organinės 

medvilnės
berniukams, su piešiniu, 

dydžiai: 62–80 cm

Kūdikio rinkinys, 
100 % organinės medvilnės
pasirink: mergaitėms arba berniukams, 
rinkinyje: berankoviai marškinėliai 
ir šortai, su piešiniu, dydžiai: 74–98 cm

Glaustinukė arba 
šliaužtinukai, 100 % 

organinės medvilnės
mergaitėms, su piešiniu, 

pasirink: glaustinukė, 
dydžiai: 62–92 cm – 1,80 €, 

arba šliaužtinukai, 
su raukiniais ant pečių, 

dydžiai: 62–80 cm – 2,50 €

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
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4 €

9 €
Kūdikio priežiūros 
paklotas „CEBA“
skirtas kūdikiui pervystyti, 
su paminkštinimu, 
su raštu, dydis: 
72 x 64 cm

Kūdikio priežiūros 
kilimėlis „CEBA“

sulankstomas, su paminkštinimu ir patogia 
spaude, naudinga transportuojant, 

su raštu, dydis: 80 x 50 cm

17 €

Maitinimo 
pagalvėlė „CEBA“

su raštu, užvalkalas iš 
100 % medvilnės, 

praktiška ir patogi, 
palaiko kūdikį 

maitinant ir užsiimant 
kitomis veiklomis, 

universalaus dydžio

3 €Čiulptukas „NUK“
silikoninis, su „Mikės Pūkuotuko ir draugų“ motyvu, 

kūdikiams 0–6 arba 6–18 mėnesių, 
parduodamas permatomoje pakuotėje

TIK
DABAR

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu



6 €

2 €50

5 €

Šliaužtinukai, 100 % medvilnės
kūdikiams, dydžiai: 62–80 cm, pasirink: 

mergaitėms, su raukiniais ant pečių, 
su Pelytės Minės ir Deizės aplikacijomis, 

arba berniukams, dvispalviai, 
su Peliuko Mikio atvaizdu

5 € Glaustinukė, 
100 % organinės medvilnės
mergaitėms, džinsinė, su petnešėlėmis ir 
gumomis viršuje, su raštu, dydžiai: 62–92 cm

su sterilizavimo 
funkcija

Buteliukas 
„Active Cup NUK” 
su silikoniniu čiulptuku ir segtuku, 
su „Mikės Pūkuotuko ir draugų“ motyvu,
tinka nuo 12 mėnesių amžiaus, 
talpa 300 ml

15 €

Buteliuko šildytuvas su 
„du viename“ 

sterilizavimo funkcija
rinkinyje: šildytuvas, 180 ml indelis maistui šildyti, 

sterilizavimo ir šildymo laikiklis, dangtelis, pincetas.
Tobulai tinka šildyti buteliukus ir 

stiklainiukus bei sterilizuoti čiulptukus

Suknelė, 
100 % 
organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

yra ir:
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Certified by  
CERES-0532

‘organic’



4 €

2 €50

2 €50

2 €
Berankoviai 
marškinėliai 
99 % medvilnės 
ir 1 % viskozės, 
mergaitėms, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
104–134 cm

Suknelė, 
100 % 

medvilnės
mergaitėms, 

su parauktu liemeniu 
ir dekoratyviniu 

kaspinu nugaroje, 
languota, dydžiai: 

104–134 cm

Šortai, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, su kaspinėliu ties juosmeniu, palenktomis klešnėmis
ir sagutėmis šonuose, taškuoti, dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai 
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su netolygiais 
rankogalių ir 
apačios kraštais, 
dydžiai: 134–164 cm

4 €
Šortai, 100 % medvilnės
mergaitėms, su juosmens raišteliu, su kontrastingos 
juostos apvadais ir raštu, dydžiai: 134–164 cm

5 €

Suknelė
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su petnešėlėmis
ir užrašu, 
dydžiai: 
134–164 cm

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM 

/PEPCOLTU



2 €50

2 €50

2 €50

Maudymosi kostiumėlis
mergaitėms, vientisas, su piešiniais, 
dydžiai: 92–128 cm 4 €Maudymosi kostiumėlis

mergaitėms, dviejų dalių, 
su raišteliais, 

dydžiai: 134–164 cm

5 €
Maudymosi 
kostiumėlis* 
mergaitėms, 
vientisas, 
su raukiniais, 
su 3D aplikacija 
ir raštu, 
dydžiai: 92–128 cm

Vaikiškos paplūdimio šlepetės
pasirink: berniukams, su „Pimpačkiukų“ motyvu
ir kulno gumele, dydžiai: 22–32*, 
arba mergaitėms, su gėlių raštu, 
dydžiai: 32–37, arba berniukams, 
su užrašu, dydžiai: 33–399

4 €
Maudymosi šortai
berniukams, pasirink: 
su dinozaurų raštu, 
dydžiai: 92–128 cm, 
arba su raidžių raštu, 
dydžiai: 134–164 cm

Maudymosi šortai
berniukams, su piešiniu ant klešnės, pasirink: dydžiai: 92–128 cm 

arba su juosmens raišteliu, dydžiai: 134–164 cm

* Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse.

5 €Maudymosi kostiumėlis
mergaitėms, dviejų dalių, 

su sportinio stiliaus liemenėle, 
su užrašu, dydžiai: 134–164 cm
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20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



2 €50

2 €50

2 €50

4 €

Bikinio viršus   
užrišamas ties kaklu 
ir nugaroje, 
su raštu, 
dydžiai: S–XXL 

Bikinio 
apačia 
surišama 
šonuose, 
su raštu, 
dydžiai:  
S–XXL

4 €
 nuo

Bikinio viršus 
arba apačia
su dryželiais, 
pasirink: apačia, 
dydžiai: S–XXL – 4 €, 
viršus paminkštintas, 
užrišamas ties kaklu, 
dydžiai: S–XL – 5 €

4 €
 nuo Bikinio viršus 

arba apačia
pasirink: apačia su raštu, 
dydžiai:  S–XXL – 4 €, 
viršus paminkštintas, 
užrišamas ties kaklu, su raštu, 
dydžiai: S–XL – 5 €

Paplūdimio 
šlepetės
su plačiomis 

tekstilės 
juostomis, 

dydžiai: 36–41

Paplūdimio 
šlepetės*
su auksinės 
spalvos raštu, 
dydžiai: 36−41

* 
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Marškinėliai
sudėtyje daug medvilnės, 
su užrašu, dydžiai: S–XXXL

10 €
Suknelė 

100 % viskozės, boho stiliaus, 
su petnešėlėmis, laisvo silueto, 

su raštu, dydžiai: 36–44

Sijonas 
su elastine gumos 
juosta ir juosmens 
raišteliu, su skeltukais 
šonuose, laisvo 
silueto, dryžuotas, 
dydžiai: S–XXL

2 €
Berankoviai 
marškinėliai 
sudėtyje daug 
medvilnės, 
su elastanu, 
su petnešėlėmis, 
dydžiai: S–XXL 

2 €50

Džinsinis sijonas
sudėtyje daug medvilnės, 
su kišenėmis ir diržu, dydžiai: S–XXL

7 €

7 €

yra ir:

    
  

yra ir:
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7 €
10 €

Džinsiniai 
šortai

98 % medvilnės 
ir 2 % elastano, 
su kišenėmis ir 
dekoratyvine 
juosta-diržu, 

dydžiai: 34–42

5 €
Marškinėliai, 
100 % medvilnės
su V formos apykakle ir 
„Undinėlės“ motyvu, 
dydžiai: S–XXL

Džinsiniai šortai
sudėtyje daug medvilnės, 
su kišenėmis ir įstrižais įsiuvais, 
dydžiai: 34–42 

5 €
Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
su aplikacija ir 
iškiliu užrašu, 
su Fridos Khalo 
paveikslų motyvu, 
dydžiai: S–XXL

4 €

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
su pailginta nugara, 
vienspalviai, 
dydžiai: S–XXXL

Palaidinė 
100 % viskozės, 
su raukiniais viršuje 
ir užapvalinta apačia, 
su Fridos Khalo atvaizdu, 
dydžiai: S–XXL

7 €

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



1 
nuo

€

30

2 €50
4 €

1 €
 nuo

Iškylų indai
iš plastiko, su iškiliu 
geometriniu raštu, pasirink: 
stiklinė, talpa 400 ml – 1 €, 
vyno taurė, talpa 300 ml – 1 €, 
lėkštė, ø  20 cm – 1 €, 
mažas salotų dubuo, 
ø  15 cm – 1 €, 
didelis salotų dubuo, 
ø  25 cm – 2,50 €

Stiklainiai
 puikiai tinka 

laikyti maistą, 
vasarinius desertus, 

konservuoti, 
su iškiliu užrašu, 

spalvoti dangteliai 
su raštu, 

talpa 950 ml – 1,30 €; 
2 stiklainių rinkinys, 

talpa 2 x 700 ml – 2 €
2 €

3 stiklainių rinkinys
puikiai tinka laikyti maistą, 
vasarinius desertus, konservuoti, 
su iškiliu užrašu, spalvoti dangteliai 
su raštu, talpa 3 x 320 ml

Stiklainis agurkams konservuoti
stiklinis, dangtelis su užspaudžiamu dangteliu 

ir žalios, mėlynos arba rausvos 
spalvos guma, talpa 2,8 l

Tarka 
dvipusė, 
su skirtingo 
stambumo akutėmis, 
stovinti, su praktiška 
išimama talpa,
lengvai valoma

dangtelių spalvos:

        

yra ir:

    

yra ir:
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4 €

2 €50

6 €
 nuoKrepšys

pintas, su virvinėmis rankenomis, 
pasirink: ø 26 cm, aukštis 22 cm – 6 €, 

ø  30 cm, aukštis 25 cm – 7 €

5 €Pledas
dydis: 

130 x 170 cm

Staltiesė-klijuotė 
dydis: 140 x 180 cm

Pagalvės 
užvalkalas

dydis: 
40 x 40 cm

4 €
Gėlių vaza

keraminė, su iškiliu raštu, 
ø  11,5 cm, aukštis 20 cm

7 €
Pagalvė
užvalkalas iš 

100 % medvilnės, 
dydis: 45 x 45 cm

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



1 
nuo

€

50

2 €50

2 €50

1 €50

Marškinėliai 
arba šortai, 

100 % medvilnės
berniukams, 

su piešiniu, pasirink: 
marškinėliai, dydžiai: 

80–98 cm – 1,50 €, 
šortai, dydžiai: 

74–98 cm – 2 € 2 €
Marškinėliai 

95 % medvilnės ir 5 % viskozės, 
berniukams, su piešiniu, 

dydžiai:  98–134 cm

Marškinėliai 
95 % medvilnės 
ir 5 % viskozės, 
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
134–170 cm 

4 €
Šortai, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
s u piešiniu ant klešnės, 
dydžiai: 134–164 cm

Šortai, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su juosmens raišteliu 
ir piešiniu ant klešnės, 
dydžiai: 104–134 cm

Kepurė su snapeliu 
berniukams, reguliuojama, 

su futbolo kamuolio piešiniu, 
apimtis: 52–56 cm

2 €
Berankoviai 

marškinėliai, 
100 % 

medvilnės
berniukams, 

su piešiniu, 
dydžiai: 

98–134 cm

5 €

2 glaustinukių 
rinkinys
100 % medvilnės 
arba sudėtyje 
daug medvilnės, 
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai: 62–92 cm  

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


