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ATIDARYMAS!

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

7
€

Džemperis,
100 % medvilnės

mergaitėms, su didele
kišene priekyje,
su išsiuvinėjimu,
dydžiai: 134–170 cm

10

€

7

Džinsai

sudėtyje daug medvilnės,
su elastanu, berniukams,
su minkšta juosmens juosta,
su kišenėmis,
dydžiai: 134–170 cm

€

Sportinės kelnės,
100 % medvilnės
mergaitėms, su užrašu
ir įsiuvais šonuose,
dydžiai: 134–170 cm

APSILANKYK

ŽIRMŪNŲ G. 2, VILNIUS

PARDUOTUVĖJE!

PIRMADIENIS-SEKMADIENIS: 10:00-21:00

MŪSŲ NAUJOJE
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DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

5

€

2 glaustinukių rinkinys,
100 % medvilnės
kūdikiams, dydžiai: 62–92 cm,
pasirink: mergaitėms, rinkinyje su
piešiniu ir vienspalvė su raukiniais,
arba berniukams, su piešiniu,
rinkinyje įvairūs piešiniai

2

yra ir:

€

Marškinėliai
ilgomis
rankovėmis,
100 % medvilnės
mergaitėms, su piešiniu,
dydžiai: 80–98 cm

5

€

Liemenė su
gobtuvu

mergaitėms, iš dirbtinio kailio,
su pamušalu, su kišenėmis
ir užtrauktuku,
dydžiai: 74–98 cm
yra ir:

5

€

yra ir:

4

Džinsai

€

Sijonas

mergaitėms,
2 sluoksnių,
iš tiulio, su kaspinu
ties juosmeniu,
su blizgančiu raštu,
dydžiai: 74–98 cm

sudėtyje daug medvilnės,
su elastanu, berniukams,
su kišenėmis ir
juosmens raišteliu,
dydžiai: 74–98 cm
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4

Marškinėliai
ilgomis rankovėmis,
100 % medvilnės

€

2 marškinėlių
rinkinys,
100 % medvilnės

berniukams, su iškiliu
motyvu „Jurassic World“,
dydžiai: 104–134 cm

4

mergaitėms, rinkinyje:
su piešiniu ir vienspalviai,
dydžiai: 104–134 cm

4

€

Džemperis,
100 % medvilnės

berniukams, su piešiniu,
dydžiai: 104–134 cm

5

€

Džemperis,
100 % medvilnės

mergaitėms,
su piešiniu ir
3D aplikacija ant kišenės,
dydžiai: 104–134 cm

7
€

Džinsai

sudėtyje daug medvilnės,
su elastanu, mergaitėms,
su kišenėmis ir
žvaigždžių raštu,
dydžiai: 104–134 cm

6

€

Džemperis
su gobtuvu

98 % medvilnės ir
2 % elastano, berniukams,
su didele kišene priekyje,
su motyvu „Jurassic World”,
dydžiai: 104–134 cm

7
€

Kelnės

98 % medvilnės ir
2 % elastano,
berniukams,
su juosmens raišteliu
ir užrašais išilgai klešnių,
dydžiai: 104–134 cm

€

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

7
€

5

€

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

Palaidinė

su V formos kaklu ir
užapvalinta apačia,
vienspalvė,
dydžiai: 36–46

Marškiniai
100 % viskozės,
languoti,
dydžiai: 36–46

7
€

12

€

Suknelė, 100 % medvilnės
su sagomis priekyje, su kišenėmis
ir juosmens raišteliu, dydžiai: 36–44

5

€

Kardiganas
laisvo kirpimo,
su asimetriška
apačia,
dydžiai: S–L
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0
nuo

80

Sieninis laikrodis
ø 20 cm

2

€

€

Rėmelis

įvairių spalvų, įvairiems
nuotraukos dydžiams:
13 x 18 cm – 0,80 €;
15 x 20 cm – 1 €;
2 vnt. po 10 x 15 cm – 1,30 €;
A4 – 1,80 €;
30 x 40 cm – 2,50 €

yra ir:

9
€

Kavos staliukas
su medinėmis
kojelėmis, ø 35 cm,
aukštis 35 cm

yra ir:

LED burbulų
girlianda,
10 lempučių

įvairiaspalvė arba balta,
ø 6 cm, girliandos
ilgis 165 cm

5

€

Mikropluošto
pledas
dydis: 130 x 170 cm

2

50
€

yra ir:

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN

1

€

yra ir:

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

Namų kvapo rinkinys

1
nuo

Arbatinės žvakutės
€

pasirink: baltos, 30 vnt. – 1 €, arba 100 vnt. – 2,50 €;
kvepiančios, pasirink kvapą: „Red berries“, „Vanilla
magic garden“, „Apple cinnamon“, 18 vnt. – 1,30 €;
degimo laikas apie 4 val. kiekviena

Kvepianti žvakė

stiklo inde, pasirink: „White Scent“,
„Guara lychee mocktail“,
„Starbuck Dark Choca Mocha“
arba „Sea Anemone & Algae“,
dydis: 8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,
„White Scent“ dydžiai:
10 x 10 x 10 cm – 4 €,
12 x 12 x 12 cm – 5 €

1
nuo

80
€

su aromatiniu aliejumi ir medinėmis
lazdelėmis, pasirink kvapą: „Amber & tonka“
arba „Dark orchid & patchouli“, talpa: 30 ml

žvakė 8 x 8 x 8 cm, kiti kvapai:

1

€
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4 stiklainiukų
rinkinys

Įrankių rinkinys, 24 vnt.

talpa po 190 ml

su plastikinėmis rankenomis, rinkinyje: 6 šaukštai,
6 šakutės, 6 peiliai ir 6 arbatiniai šaukšteliai

1

30

7
€

€

dostępne
kolory:

2 5
nuo

€

2 puodelių
rinkinys

stikliniai, skaidrūs,
talpa 2 x 270 ml, tinka
plauti indaplovėje

2

€

2 stalo
kilimėlių
rinkinys

įvairių spalvų,
ø 38 cm

yra ir:

€

„Peter Cook“ keptuvė
iš „Marbe“ kolekcijos, su
nepridegančia danga ir
ergonomiška „Soft Touch“
rankena, pasirink:
ø 20 cm – 5 €,
ø 24 cm – 6 €,
ø 28 cm – 7 €

5

yra ir:

€

Kvepianti žvakė

stikliniame inde, su metaliniu
dangteliu, pasirink iš 2 variantų,
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

4

€

su veliūriniu
užvalkalu,
dydis: 35 x 50 cm

g.
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Atrask mūsų pasiūlymą, naujas prekes, įkvėpimą...
Trumpiau tariant, atrask PEPCO pasaulį!
Visa tai tavęs laukia

WWW.PEPCO.LT

SEK MŪSŲ
NAUJIENAS!

FACEBOOK.COM
/PEPCOLTU

@PEPCOLTU

PEPCO.LT

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

KLIENTŲ APTARNAVIMO
CENTRAS:
KLIENTAS.LT@PEPCO.EU

