
4 €
Rinkiniai vaikams 
pasirink:
2 glaustinukių rinkinys, mergaitėms 
arba berniukams, 100 % organinės 
medvilnės, dydžiai: 62–92 cm, 
arba 
2 tamprių rinkinys, mergaitėms, 
95 % organinės medvilnės ir 5 % elastano, 
dydžiai: 74–98 cm

Certifi ed by 
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by
 CERES-0532

‘organic’

TOP!

Pasiūlymai galioja nuo 2021 07 15 iki 2021 08 04 arba kol yra prekių.

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

Drabužių rinkiniai 
kūdikiams

ORGANINĖ 
MEDVILNĖ



4 € 2 marškinėlių 
rinkinys, 100 % 
organinės 
medvilnės
berniukams, rinkinyje 
vienspalviai ir su raštu,
dydžiai: 80–98 cm 

5 €
2 tamprių 
rinkinys, 
100 % 
organinės 
medvilnės
mergaitėms, 
su pėdutėmis, 
su piešiniais, 
dydžiai: 56–80 cm

4 €
2 glaustinukių rinkinys, 
100 % organinės medvilnės 
mergaitėms arba berniukams, 
rinkinyje vienspalvė ir su raštu,
dydžiai: 62–92 cm

5 €

2 sportinių 
kelnių rinkinys, 
100 % organinės 
medvilnės
berniukams, rinkinyje
vienspalvės ir su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

4 €

2 marškinėlių 
rinkinys, 100 % 
organinės medvilnės  
mergaitėms, rinkinyje 
vienspalviai ir su raštu,
dydžiai: 80–98 cm

4 € 2 tamprių rinkinys, 
95 % organinės 
medvilnės ir 
5 % elastano
mergaitėms, rinkinyje 
vienspalvės ir su raštu,
dydžiai: 74–98 cm

5 €
2 sportinių kelnių 
rinkinys, 
100 % organinės 
medvilnės
berniukams, rinkinyje 
vienspalvės ir su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Certifi ed by 
GCL-2GO3523

‘organic’

yra ir:

    

berniukams:

    

yra ir:

    

yra ir:
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Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by 
GCL-2GO3523

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532

‘organic’

Certifi ed by
CCPB/Q048/TB  

‘organic’

Certifi ed by
USB TEX2765

‘organic’



6 € Suknelė
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su Pelytės Minės motyvais, 
dydžiai: 74–98 cm

5 € 2 glaustinukių rinkinys, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su Pelytės Minės motyvais, 
rinkinyje skirtingi dizainai, 
dydžiai: 62–92 cm

* Prekę galite rasti tik kai kuriose parduotuvėse. 

7 €

Džemperis su gobtuvu, 
100 % organinės medvilnės
mergaitėms, 
su užtrauktuku, 
kaspinu ant gobtuvo 
ir Pelytės Minės 
arba Katytės Merės 
motyvais, 
dydžiai: 74–98 cm

4 €
Tamprės

95 % organinės 
medvilnės 

ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 

su Pelytės Minės arba 
Katytės Merės motyvais, 

dydžiai: 74–98 cm

9 € 2 šliaužtinukų rinkinys, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su Pelytės Minės motyvais, 
rinkinyje skirtingi dizainai, dydžiai: 62–92 cm

7 €

Džemperis 
su gobtuvu, 
100 % medvilnės*
berniukams, 
su užtrauktuku ir 
„Šunyčių patrulių“ 
motyvais, 
dydžiai: 
74–98 cm

yra ir:

yra ir:

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu

Certifi ed by
EGL/214167

‘organic’

Certifi ed by
EGL/214167

‘organic’



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

10 €
Džinsinis sijonas
sudėtyje daug medvilnės, su elastanu ir kišenėmis, 
dydžiai: S–XXL

10 €
Džinsai
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, 
dydžiai: 36–44

6 €

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
su atlenktomis rankovėmis, 
iškirpimais šonuose 
ir piešiniu, 
dydžiai: S–XXL

5 €

Marškinėliai
90 % medvilnės, 
5 % viskozės ir 
5 % elastano, 
su surišama apačia 
ir piešiniais, 
dydžiai: S–XXXL 

5 €
Marškinėliai, 100 % medvilnės

su užapvalinta apačia ir raštu, 
dydžiai: S–XXXL
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4 €
Marškinėliai 
100 % medvilnės 
arba 95 % 
medvilnės ir 
5 % viskozės, 
su užrašu, 
dydžiai: M–XXL

4 €

Marškinėliai 
100 % medvilnės 
arba 95 % 
medvilnės ir 
5 % viskozės, 
su užrašu, 
dydžiai: M–XXL

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

4 €Tamprės
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 

7/8 ilgio, vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL

4 €
Tamprės
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU



dostępna 
również:

dostępna 
również:

    
    

yra ir:

1 
 nuo

€

30

Rėmelis
įvairaus dydžio nuotraukoms:
10 x 15 cm – 1,30 €,
13 x 18 cm – 1,50 €,
15 x 20 cm – 1,80 €,
A4 – 2,50 €,
30 x 40 cm – 4 €

Dirbtinis augalas
plastikiniame vazone, 

pakabinamas, 
vazono ø 13 cm, 

raištelių ilgis 70 cm

LED burbulų girlianda, 
10 lempučių 
įvairiaspalvė arba balta, 
ø 6 cm, girliandos ilgis 165 cm, 
baterijos parduodamos atskirai

Vazonas
keraminis, 
su iškiliu raštu, 
ø 13,5 cm, aukštis 13,2 cm

9 € Dėžutė
pinta, iš hiacinto, 
dydis: 45 x 15 x 15 cm

7
 nuo

€

Žibintas
medinis, su stikliniais langeliais 
ir rankena, pasirink:
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 7 €, 
22 x 22 x 42 cm – 12 €

yra ir:

2 €50

2 €50

7 €
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Kavos 
staliukas

metalinis, 
ø 40 cm, 

aukštis 50 cm

4 € Namų kvapo rinkinys
su medinėmis lazdelėmis 
ir aromatiniu aliejumi, 
„Magic Garden“ kvapo, talpa 70 ml

12 €

Lovatiesė, 
100 % 
medvilnės*
su kutais, 
dydis: 
160 x 200 cm

Pagalvėlė
su 100 % medvilnės 
užvalkalu, 
dydis: 43 x 43 cm

3 € Kvepianti sojų 
vaško žvakė
stikliniame indelyje, 
su dangteliu, 
pasirink iš 
skirtingų kvapų, 
ø 8,8 cm, 
aukštis 10,5 cm

2 € Žvakė 
stikliniame indelyje, 
su dangteliu, rausva 
„Jasmine & Mint“ 
kvapo arba juoda 
„Orchid & Patchouli“ 
kvapo, ø 8,5 cm, 
aukštis 5,2 cm

* Prekę galite rasti tik 
kai kuriose parduotuvėse.

7 €

17 €

yra ir:

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



TIK
DABAR

2 
 nuo

€

50

6 €
Sudedamas virtuvės 
priedų rinkinys
su rankenomis, rinkinyje: mažas ir didelis dubuo, 
koštuvas, sietelis ir 4 skirtingos talpos matavimo šaukštai 4 €

3 stiklinių 
rinkinys
paprastos arba 
su lapų raštu, 
talpa po 590 ml

4 € Pjaustymo lentelė
plastikinė, su rankena ir 
silikoniniais neslystančiais kraštais, 
dydis: 34 x 28 x 2 cm

Virtuvės įrankiai
su medinėmis rankenomis 

ir skylute pakabinti, pasirink: 
šaukštas, mentelė, plakiklis, samtis, 

kiaurasamtis, bulvių trintuvas 

2 €

Dėžutė
metalinė, 
su dangteliu ir raštu, 
dydis: 
12 x 12 x 16,8 cm

„Termisil“ 
karščiui atsparus indas 
pasirink:
talpa 1 l – 2,50 €, 
talpa 1,5 l – 4 €

4 €

4 peilių 
rinkinys 

su raštuotais 
ašmenimis, 

ašmenų ilgiai: 
8 cm, 12 cm, 

18 cm, 20 cm

2 €50

yra ir:

susideda:

      

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


