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Apatinio trikotažo

kolekcija

2

50

€

2 kelnaičių
rinkinys

bikinio tipo, pasirink:
dryžuotos, rausvos
arba pilkos,
arba vienspalvės
su nėriniais,
mėlynos arba juodos,
dydžiai: S–XXL

4

€

yra ir:

TOP!

Liemenėlė

pasirink: universali,
dryžuota, rausva arba pilka,
dydžiai: 75A–85D,
arba balkonetė,
vienspalvė su nėriniais,
mėlyna arba juoda,
dydžiai: 75A–85D
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Liemenėlė

balkonetė,
paminkštinta,
su nėriniais,
dydžiai: 75A–85D

4

€

5

€

Liemenėlė

Kelnaitės

paminkštinta,
su nėriniais,
pasirink:
balkonetė,
rausva,
arba universali,
žalia,
dydžiai:
75A–85D

bikinio tipo,
nėriniuotos,
dydžiai:
S–XXL

2

Kelnaitės

su nėriniais, pasirink:
klasikinės, rausvos, dydžiai: S–XXL,
arba siaurikės, žalios, dydžiai: S–XL

2

50

€

Kelnaitės

2
nuo

€

pasirink: klasikinės, vienspalvės,
dydžiai: S–XXL – 2,50 €;
klasikinės, su nėriniais,
dydžiai: S–XXL – 2 €;
siaurikės, su nėriniais,
dydžiai: S–XL – 2 €

€

Kelnaitės

Kelnaitės

2

€

pasirink: klasikinės su nėriniais,
dydžiai: S–XXL – 2 €;
braziliško stiliaus su nėriniais,
dydžiai: S–XXL– 2 €;
arba siaurikės,
su nėriniais, dydžiai: S–XL – 2 €

2
nuo

€

pasirink: klasikinės su nėriniais,
dydžiai: S–XXL – 2 €;
2 bikini tipo kelnaitės, su nėriniais,
dydžiai: S–XXL – 2,50 €;
braziliško stiliaus, su nėriniais,
dydžiai: S–XXL – 2 €

TOP!

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

2

50

€

Marškinėliai

100 % medvilnės arba 90 % medvilnės
ir 10 % viskozės, moterims,
su piešiniu, dydžiai: S–XXXL

yra ir:

yra ir:

Berankoviai
marškinėliai
95 % medvilnės
ir 5 % elastano
arba 5 % viskozės,
moterims,
vienspalviai,
dydžiai: S–XXL

10

€

2

7
€

Marškinėliai

vyrams,
su „Superman“ motyvu,
dydžiai: M–XXL

50
Džemperis

€

moterims, su užrašu,
dydžiai: S–XXL

6

Sportinės kelnės

sudėtyje daug medvilnės,
vyrams, dryžuotos,
kišenės su užtrauktukais,
su apvadais išilgai klešnių,
dydžiai: M–XXL

€

Džinsinės
tamprės

sudėtyje daug
medvilnės,
su elastanu,
moterims,
parauktos ties
liemeniu,
dydžiai: 36–44

7
€

2

50

€

Marškinėliai

95 % medvilnės ir 5 % viskozės,
vyrams, vienspalviai, dydžiai: M–XXXL
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Džemperis
su gobtuvu,
100 %
medvilnės*
berniukams,
su užtrauktuku,
su „Minions“
motyvu,
dydžiai:
104–134 cm

7

4

€

Marškinėliai,
100 %
medvilnės

berniukams,
su „Minions“ motyvu,
dydžiai: 104–134 cm

*Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse.

€

4

€

Šortai,
100 %
medvilnės

4

berniukams,
su kišenėmis ir
juosmens
raišteliu,
su „Minions“
motyvu,
dydžiai:
104–134 cm

€

Marškinėliai,
100 %
medvilnės
mergaitėms,
su „L.O.L. Surprise!”
motyvu,
dydžiai:
104–134 cm

KINUOSE
Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
JAU NUO LIEPOS 16 DIENOS!

4

Sportinės kelnės

su medvilne, berniukams,
su kišenėmis ir
juosmens raišteliu,
su „Space Jam:
A New Legacy“ motyvu,
dydžiai: 134–170 cm

€

mergaitėms,
su atverčiamais
blizgučiais ir
„Looney Tunes“
motyvu,
dydžiai: 104–134 cm

€

€

4

Marškinėliai,
100 %
medvilnės

5

7

Šortai, 100 % medvilnės

5

€

100 % medvilnės arba
sudėtyje daug medvilnės,
berniukams,
su „Space Jam:
A New Legacy“ motyvu,
dydžiai: 104–134 cm

berniukams, su „Space Jam:
A New Legacy“ motyvu,
dydžiai: 134–170 cm

@PEPCOLTU

€

Marškinėliai

Marškinėliai, 100 % medvilnės

FACEBOOK.COM
/PEPCOLTU

berniukams, su kišenėmis, su juosmens
raišteliu ir „Space Jam:
A New Legacy“ motyvu, dydžiai: 134–170 cm

5

€

Tamprės

95 % medvilnės
ir 5 % elastano,
mergaitėms,
su tinklelio
įsiuvais ir
„Looney Tunes“
motyvu,
dydžiai:
134–170 cm
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yra ir:

4

1

30

€

€

Krepšys

Sulankstoma dėžė

universalus, su dangčiu,
ø 17 cm, aukštis 13 cm

1

30
€

dydis: 20 x 20 x 20 cm

Butelių šepetys
su skaidria rankena
ir kilpele kabinti

Šepetys indams

su skaidria rankena
ir kilpele kabinti

1

30
€

1

30
€

Šepetys

kampams ir kraštams valyti,
su skaidria rankena

popierius

stiklas

2

50

€

Rūšiavimo
dėžė
plastikas

su rankena,
pasirink:
popieriui, stiklui
arba plastikui,
talpa 10 l

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
FACEBOOK.COM
/PEPCOLTU

6

Vonios lentynėlė*
€

metalinė, kabanti, prisitvirtina
su prisisiurbiančiais laikikliais

2

2

Muilo
dozatorius
keraminis,
su iškiliu raštu

€

keraminis,
su iškiliu raštu

*Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse.

7
€

Vonios svarstyklės*

stiklinės, maksimali apkrova 180 kg,
parduodamos su baterijomis

5

€

50

€

Dantų
šepetėlių indas

Veidrodis

stovintis, su geometrinės
formos pagrindu,
dydis: 15 x 10 x 16 cm

Mini šiukšlių
dėžė

su svyruojančiu dangčiu,
ø 13 cm, aukštis 12 cm,
talpa 1,5 l

2

@PEPCOLTU

50

€

2

50

€

Medvilninių diskelių laikiklis
su deimantiniu raštu,
ø 10 cm, aukštis 18 cm

Vonios rankšluostis,
100 % medvilnės

tankumas 600 g/m2, pasirink:
šviesiai rausvas, tamsiai rausvas,
mėlynas arba pilkas,
dydis: 50 x 100 cm

2

50

5

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

€

€

Vonios
rankšluostis,
100 %
medvilnės
tankumas
600 g/m2,
pasirink:
šviesiai
rausvas,
tamsiai
rausvas,
mėlynas
arba pilkas,
dydis:
70 x 140 cm

• gerai sugeria vandenį,
nes didelis,
tankumas 600 g/m2
• elegantiškos blizgančios
juostos
• madingos spalvos,
tobulai tinka
kiekvienoje vonioje

TOP!

5

€

Vonios kilimėlis

dydis: 50 x 80 cm

SEK NAUJIENAS:

PIRK BE RŪPESČIŲ!

DAUGIAU

UŽ MAŽIAU
...KASDIEN

30
FACEBOOK.COM
/PEPCOLTU

@PEPCOLTU

PEPCO.LT

GALIMA GRĄŽINTI
PER 30 DIENŲ
* GRĄŽINIMO TAISYKLES
RASI
WWW.PEPCO.LT

KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS:
KLIENTAS.LT@PEPCO.EU
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.

