
2 €
Šortai
iš mikropluošto, 
berniukams, 
su juosmens 
raišteliu ir 
užrašu ant 
klešnės, 
dydžiai: 
134–164 cm

5 €
Marškinėliai, 
100 % 
organinės 
medvilnės 
berniukams, 
dryžuoti, su raštu,
dydžiai: 134–170 cm

4 €
Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės 
mergaitėms, 
su iškirptais pečiais 
ir surišta apačia, 
su užrašu, 
dydžiai: 
134–164 cm

5 €
Džinsiniai 
šortai, 
100 % 
medvilnės 
mergaitėms, 
su kišenėmis, 
su juosmens 
raišteliu ir 
atlenktais 
klešnių galais, 
dydžiai: 
134–164 cm
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4 €

2 €50 2 €50

2 €50

Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

4 €
Marškinėliai, 

100 % medvilnės
berniukams, 

su Skūbio Dū atvaizdu, 
dydžiai: 104–134 cm

Šortai, 
100 % medvilnės

berniukams, 
su kišenėmis 

ir juosmens 
raišteliu, dryžuoti, 

dydžiai: 104–134 cm

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

Palaidinė, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, su ispaniško 
stiliaus raukiniu ir kutais, 
dydžiai: 104–134 cm

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN



2 €50

2 €50

2 €50Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
mergaitėms, 
su spaudėmis 
ant peties, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
80–98 cm

1 €50 Šortai, 100 % medvilnės
berniukams, su didele kišene priekyje 
ir juosmens raišteliu, su atlenktais klešnių galais, 
dydžiai: 74–98 cm 

Sijonas, 
100 % organinės 
medvilnės
mergaitėms, klostuotas, 
su raukiniais, 
dydžiai: 74–98 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 

berniukams, 
su spaudėmis 

ant peties, 
su dryžuota 

kišene ir piešiniais, 
dydžiai: 80–98 cm

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:

4 €
Glaustinukė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su piešiniu 
ir fetro aplikacija, 
dydžiai: 62–92 cm
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4 €
Palaidinė
95 % medvilnės ir 
5 % elastano, laisvo silueto, 
su užapvalinta apačia, 
dydžiai: S–XXXL

4 €Marškinėliai 
100 % medvilnės arba 

sudėtyje daug medvilnės, 
su užapvalinta apačia, 

dydžiai: S–XXXL

7 €

Džinsinis mini sijonas
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, dydžiai: S–XXL

12 €
Kelnės
98 % medvilnės 
ir 2 % elastano, 
su kišenėmis, 
dryžuotos, 
dydžiai: 36–44

5 € Šortai
100 % viskozės, 
su kišenėmis ir juosmens 
raišteliu, pasirink: 
su raštu arba vienspalviai, 
dydžiai: 34–42

6 €
Palaidinė, 100 % medvilnės
su aplikacijomis ties kaklu ir pečiais, 
apykaklė su raišteliu, dydžiai: S–XXL 

yra ir:

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN



    

spalvos: 

    
    

    

spalvos:

    
    

    
    

spalvos: 

            

spalvos:

2 dėžių rinkinys
kartoninės, pasirink dydį: 

A4, 33 x 23,5 x 17 cm – 1,30 €; 
37 x 27 x 21 cm – 2 €;  

47 x 31 x 21 cm – 2,50 €; 
47 x 31 x 32 cm – 4 €

1 €
nuo

30

5 €
Mikropluošto pledas
dydis: 130 x 170 cm10 € Taburetė

su medinėmis kojomis, 
ø 30 cm, aukštis: 26 cm

LED burbulų 
girlianda, 10 vnt.
įvairiaspalvė arba balta, ø 6 cm, 
girliandos ilgis: 165 cm

2 €50

0 €
nuo

80

Rėmelis  
įvairių spalvų, pasirink:
nuotraukos dydis: 
13 x 18 cm – 0,80 €; 
15 x 20 cm – 1 €; 
2 rėmelių rinkinys, 
po 10 x 15 cm – 1,30 €;
A4 – 1,80 €; 
30 x 40 cm – 2,50 €
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spalvos: 

    
    

    

yra ir: 

1 €
Dirbtinis augalas 
su vazonu, 
įvairios formos augalai, 
ø 5,5 cm, aukštis: 8 cm 

1 €
nuo Arbatinės žvakutės

pasirink: baltos, 30 vnt. – 1 €, arba 100 vnt. – 2,50 €; 
kvepiančios, pasirink kvapą: vanilės, uogų, 
magiško sodo arba kriaušių, 18 vnt. – 1,30 €; 
degimo laikas apie 4 val. kiekviena 

2 €
2 stalo kilimėlių 
rinkinys
įvairių spalvų, ø 38 cm

Kvepianti žvakė
stiklo inde, pasirink kvapą:
vanilės, greipfruto ir kivio, juodosios 
rožės arba švaros ir medvilnės kvapas, 
dydis: 8 x 8 x 8 cm – 1,80 €;
vanilės kvapas, dydis: 
10 x 10 x 10 cm – 4 €

1 
 nuo

€

80

1 € Namų kvapo rinkinys 
pasirink kvapą: miško gaiva, 
norvegiška giria, vidurnakčio 
pačiulis arba tamsioji orchidėja 
ir pačiulis, talpa: 30 ml

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN



        

7 €

Įrankių rinkinys, 24 vnt.
su plastiko rankenomis

2 €
3 stiklinių rinkinys 
talpa po 395 ml

4€

nuo

Keptuvė 
su nepridegančia danga, pasirink: 
ø 20 cm – 4 €, 
ø 24 cm – 5 €, 
ø 28 cm – 6 €, 
gali būti naudojama 
su indukcine virykle

2 € 3 vyno taurės
talpa po 395 ml

4 stiklainiukų 
rinkinys
talpa po 190 ml

1 €30

spalvos: 
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Sodų g.

El
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Rungos g. 

4 €
Pagalvė
dydis: 40 x 40 cm

Kvepianti žvakė  
stiklo inde, pasirink kvapą: 
vanilės, uogų, 
magiško sodo arba kriaušių, 
ø 9 cm, aukštis: 8 cm

1 €50

„PEPCO“
DIDYSIS

ATIDARYMAS

2021 GEGUŽĖS 13 D.
10.00 VAL.

RUNGOS G. 4, 
ELEKTRĖNAI

ELEKTRĖNAI

Atrask mūsų pasiūlymą, naujas prekes, įkvėpimą... 
Trumpiau tariant, atrask PEPCO pasaulį!

Visa tai tavęs laukia

WWW.PEPCO.LT

SEK MŪSŲ 
NAUJIENAS!

KLIENTŲ APTARNAVIMO 
CENTRAS: 

KLIENTAS.LT@PEPCO.EU

Prekių kiekis ribotas. Kai kurios 
prekės dėl didelės paklausos gali 
būti išparduotos pirmąją prekių 
pardavimo dieną. Skirtingose PEPCO 
parduotuvėse gali būti skirtingų 
modelių, spalvų, dydžių prekės.

PEPCO.LTFACEBOOK.COM
/PEPCOLTU

@PEPCOLTU


