
5 €
Rankšluostis 
iš mikropluošto, 
su elastine guma, 
dydis: 90 x 180 cm 

4 €Paplūdimio 
rankšluostis  

su raštu, dydis: 86 x 170 cm

TOP!

yra ir:

    

yra ir:
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VASAROS 
KOLEKCIJA
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7 €

6 € Plaukimo ratas
pripučiamas, pasirink: 
fl amingas, gulbė, 
lama arba vienaragis, 
blizgantis, ø 102–104 cm, 
vaikams nuo 3 metų amžiaus  

20 €
Baseinas
pripučiamas, dydis: 260 x 175 cm,  
vaikams nuo 6 metų amžiaus

3 žiedų baseinas 
pripučiamas, su Pelytės Minės arba 
Žmogaus voro atvaizdu, 
ø 120 cm, aukštis 22 cm, 
vaikams nuo 3 metų amžiaus  

5 €

Vandens 
čiužinys
pripučiamas, 
su vaivorykštės motyvu, 
dydis: 183 x 69 cm

10 €
3 žiedų baseinas
pripučiamas, su vaivorykštės motyvu, 
ø 152 cm, aukštis 30 cm, 
vaikams nuo 3 metų amžiaus 

Vandens čiužinys
pripučiamas, pasirink: 

ananasas, dydis: 154 x 88 x 21 cm, 
arba arbūzas, dydis: 180 x 90 cm, 

vaikams nuo 14 metų amžiaus

7 €

yra ir:
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2 €50

Muilo burbulų 
skystis
talpa 1 l

Vandens šautuvas
ilgis 68 cm, vaikams nuo 

3 metų amžiaus

4 € Futbolo kamuolys 
2 sluoksnių

10 €
Futbolo vartai 
lauko, plotis 120 cm, 
aukštis 80 cm, 
gylis 40 cm, 
vaikams nuo 
3 metų amžiaus

5 €
Vandens balionai, 
300 vnt. 
dėžutėje su pompa, 
įvairių spalvų5 €

2 rakečių rinkinys
su minkštu, geliniu 
kamuoliuku-gyvūnu, 
raketės su elastiniu tinklu, 
leidžiančiu atmušti kamuoliuką 

7 €

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

yra ir:



4€

 nuo

Paplūdimio kilimėlis
su patogiomis rankenomis 
ir užsegimu, su piešiniu,
1 asmeniui, pasirink iš 4 raštų, 
dydis: 90 x 180 cm – 4 €; 
2 asmenims, pasirink iš 2 raštų, 
dydis: 150 x 200 cm – 6 €

2 €
Butelis
su įdėklu 
vaisiams, 
talpa 700 ml

23 €
 nuo

Kelioninis lagaminas
iš ABS medžiagos, 4 ratukai sukasi 360°, 

su kodine spyna, vidine kišene, 
ir vidinėmis sukryžiuojamomis juostomis, 

su teleskopine rankena, pasirink dydį: 
S – 48 x 35 x 22,5 cm, talpa 37,8 l – 23 €, 

M – 58,5 x 41 x 25,5 cm, talpa 61,2 l – 33 €, 
L – 68,5 x 47 x 28,5 cm, talpa 91,8 l – 38 €

4 €
Kelioninė pagalvė
minkšta, su maloniu 
liesti paviršiumi, 
užsisega su spaude,
viena pusė su raštu, 
kita pusė vienspalvė

17 
nuo

€

Kelioninis 
lagaminas 
iš EVA medžiagos, 
su užtrauktuku, 
išplečiamas, 
su 2 ratukais ir 
kodine spyna, 
su kišenėmis priekyje 
ir viduje, 
su teleskopine rankena, 
pasirink dydį: 
S – 45,5 x 32 x 21 cm, 
talpa 30 l – 17 €, 
M – 56 x 37 x 23 cm,  
talpa 47 l – 20 €, 
L – 66,5 x 42 x 25 cm,  
talpa 69 l – 25 €

2 €

Kelioniniai indeliai 
užsegamoje kosmetinėje 

su piešiniu, rinkinyje:
4 buteliukai po 100 ml 

ir 3 dėžutės po 10 ml

su kodine spyna

yra ir:

    

yra ir:

    

90 x 180 cm
yra ir:

        

yra ir:

    

150 x 200 cm
yra ir:

   

yra ir:yra ir:yra ir:yra ir:yra ir:
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2 €50

4 €
Šluotelė ir 
semtuvas 
rinkinyje: šluotelė 
su kilpele kabinti 
ir patogia rankena 
su silikoniniu 
neslystančiu purvui 
atspariu padengimu, 
semtuvas su 
dantukais, skirtais 
šluotelei valyti

Šepetėlis su 
skirstytuvu 
su guminiu mygtuku, 
skirtu dozuoti indų 
plovimo skystį, 
puikiai telpa į delną 

5 €
Šluota 

su kilpele kabinti 
ir patogia rankena 

su silikoniniu 
neslystančiu purvui 

atspariu padengimu

Krepšys „Filo CURVER“
tobulai tinka vonios aksesuarams, 
padeda organizuoti namų erdvę, 
su rankenomis, pasirink: 
talpa 3,5 l – 2 €, 
talpa 12 l – 4 €, 
talpa 30 l – 7 €

2 €
 nuo

Šepetys
su kilpele kabinti ir patogia 

rankena su silikoniniu 
neslystančiu purvui 

atspariu padengimu, 
pasirink: apvalus, 

lėkštėms – 1,30 €, siauras, 
buteliams – 1,30 €, ilgas, 

universalus – 1,80 €  

1 
nuo

€

30

   

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU



2 €50

1 €30

1 €80

1 €80

Pižama, 
100 % medvilnės
mergaitėms, taškuoti 
marškinėliai su blizgančiu 
piešiniu ir taškuoti šortukai, 
dydžiai: 92–128 cm3 €

Pižama, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, 
berankoviai marškinėliai 
su piešiniu ir šortukai 
su žvaigždžių raštu, 
dydžiai: 134–164 cm

3 porų 
pėdučių rinkinys 

sudėtyje daug medvilnės, 
mergaitėms, rinkinyje 

įvairūs dizainai, dydžiai: 23–30

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

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

3 kelnaičių rinkinys, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su raštu, rinkinyje įvairūs dizainai, 

dydžiai: 92–128 cm

*Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse. 

SHGO 045544 TESTEX

3 porų pėdučių 
rinkinys* 
sudėtyje daug medvilnės, 
mergaitėms, rinkinyje įvairūs 
dizainai, dydžiai: 31–38

1 €30
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2 €50

2 €50
2 €

5 €
Naktiniai 
98 % medvilnės 
ir 2 % viskozės, 
su metalizuotu 
piešiniu, dydžiai: 
S–XXL

4 €
Pižama
berankoviai marškinėliai 
su blizgančiu piešiniu, 
100 % medvilnės, 
ir vienspalviai šortai, 
98 % medvilnės ir 
2 % viskozės, dydžiai: S–XL

Pižama, 
100 % medvilnės
berniukams, 
marškinėliai 
su piešiniu ir 
vienspalviai šortai, 
dydžiai: 92–128 cm

3 €Pižama, 100 % medvilnės
berniukams, berankoviai marškinėliai 

su piešiniu ir vienspalviai šortai, 
dydžiai: 134–176 cm

4 €2 šortų tipo apatinių rinkinys  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 

berniukams, su piešiniu, plati juosmens 
guma su užrašu, dydžiai: 92–128 cm

Šortų tipo 
apatiniai

95 % medvilnės ir 
5 % elastano, 
berniukams, 

su piešiniu, plati 
juosmens guma 

su užrašu, dydžiai:
134–164 cm

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu



2 €50

2 €50

5 €

Liemenėlė
paminkštinta, 
su nėriniais, 
dydžiai: 
70B–85D

4 €

2 kelnaičių 
rinkinys
su nėriniuota 
užpakalinė dalimi, 
dydžiai: S–XXL

5 €
Liemenėlė

sportinė, 
su įdėklais, 
vienspalvė, 

dydžiai: S–XL

4 €
2 kelnaičių 

rinkinys
sportinės, 

vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL

2 kelnaičių rinkinys 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 

su nėriniuotu juosmeniu, 
vienspalviai, dydžiai: S–XXL

2 kelnaičių rinkinys
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
su plačia elastine juosta, 
vienaspalvės, dydžiai: S–XXL

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:
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7 €

7 €

4 €
Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
su užapvalinta 
apačia, 
dydžiai: S–XXXL

10 €
Džinsai
sudėtyje daug 
medvilnės, 
su elastanu, 
su kišenėmis, 
dydžiai: 34–44

2 €
Marškinėliai 
sudėtyje daug 
medvilnės, 
vienspalviai, 
dydžiai: S–XXXL

12 €
Džinsai
sudėtyje 
daug medvilnės, 
su elastanu, 
su kišenėmis 
ir diržu, 
dydžiai: 36–44

5 €

Šortai
100 % viskozės, 
su elastiniu juosmeniu 
ir juosmens dirželiu, 
su kišenėmis ir nėriniuotais 
klešnių galais, 
dydžiai: 34–42

Krepšys 
su dekoratyviniu kutu, 
su pamušalu, 
užsisega su magnetu, 
dydis: 43 x 37 cm

Šortai
100 % viskozės, 

su elastiniu juosmeniu 
ir juosmens dirželiu, 

kišenės su 
užtrauktukais, 
su palenktais 

klešnių galais, 
dydžiai: 34–42

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

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



1 €80

4 €

Šortai
moterims, su elastiniu 
juosmeniu ir juosmens 
raišteliu, neoninės spalvos, 
dydžiai: 34–42

3 €
Berankoviai marškinėliai
95 % medvilnės ir 5 % elastano, moterims, vienspalviai, 
pasirink spalvą: geltona, žalia, oranžinė, 
mėlyna arba tamsiai mėlyna, dydžiai: S–XXL

4 €
Berankoviai 
marškinėliai
vyrams, 
krepšinio stiliaus, 
su užrašu, 
dydžiai: M–XXL

5 €

Šortai 
vyrams, 
krepšinio 
stiliaus, 
su užrašu, 
dydžiai: 
M–XXL

10 €

Kelnės
55 % lino, moterims, su kišenėmis, 
su elastiniu juosmeniu ir 
juosmens raišteliu, dryžuotos, 
dydžiai: 36–44

5 € Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
vyrams, 3 spalvų, 
su raštu, dydžiai: M–XXL

Šlepetės*
Vyrams, 

su piešiniu, 
dydžiai: 40–46

*Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:
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2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

4 €

Šortai, 
100 % medvilnės
berniukams, su kišenėmis 

ir juosmens raišteliu, 3 spalvų, 
su užrašu, dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
mergaitėms, 
su piešiniais, 
dydžiai: 98–134 cm

4 €
Šortai, 
100 % medvilnės
berniukams, 
su kišenėmis 
ir juosmens 
raišteliu, su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai:  
98–134 cm

5 €

Suknelė
mergaitėms, 100 % medvilnės 

viršus su blizgančia aplikacija, 
tiulio sijonas su pamušalu, 

dydžiai: 104–134 cm

Tamprės
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

mergaitėms, 
su raštu, 
dydžiai: 

98–134 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
mergaitėms, paraukti ties 
apykakle ir rankovėmis, su raštu, 
dydžiai: 98–134 cm

2020OK1265AITEX

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:



Tik dabar atrinktas šių kategorijų – 
drabužių, apatinio trikotažo, 

vonios kambario, miegamajo, virtuvės, 
valgomojo ir vaikų kambario – prekes 

galite įsigyti už sumažintas kainas!
Pasiūlymas galioja nuo 2021 06 22 iki kol yra prekių. 

iki

IŠPARDAVIMAS
SALE

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


