
12 € Džinsai
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, su kišenėmis ir 
juosmens raišteliu,
juodi arba mėlyni, 
dydžiai: 36–44

NAUJA
KOLEKCIJA

5 €
Golfas
95 % viskozės 
ir 5 % elastano, 
su raštu, 
dydžiai: S–XXXL

Madinga 
kasdien

yra ir:

Pasiūlymai galioja nuo 2021 09 16 iki 2021 09 22 arba kol yra prekių.
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12 €
Striukė 
iš dirbtinio kailio, 
su apykakle, 
su užtrauktuku 
ir kišenėmis, 
dydžiai: 36–46



7 €

5 € Marškinėliai 
ilgomis 
rankovėmis 
su užapvalinta apačia 
ir piešiniu, dydžiai: S–XXXL

12 €
Suknelė,

100 % 
medvilnės
marškinių tipo, 
su sagutėmis, 

su kišenėmis 
ir juosmens 

raišteliu, 
dydžiai: 36–44 

5 €
Golfas 
95 % viskozės ir 5 % elastano, 
su raštu, dydžiai: S–XXXL

Sportinės kelnės 
su kišenėmis ir juosmens raišteliu, 
vienspalvės, dydžiai: S–XXL

6 €
Marškinėliai ilgomis rankovėmis 
su užrašu iš blizgučių, 
su raišteliu apačioje, dydžiai: S–XXXL

Šalis 
su raštu ir 
blizgančiomis detalėmis, 
dydis: 185 x 80 cm 2 €50

yra ir:
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7 €

7 €
Džinsinės tamprės 
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, su dekoratyviomis 
siūlėmis ir klostėmis 
ties juosmeniu, 
dydžiai: 36–44

Kardiganas 
iš minkšto trikotažo, 

su sagutėmis 
ties rankogaliais,

 dydžiai: S–L 

10 €

Pašiltinti 
batai
moterims, žemi, 
dydžiai: 36−41

10 € Kardiganas
iš minkšto ir 
pūkuoto trikotažo, 
dydžiai: S–L 

17 €
Kardiganas
su dirbtinio 
kailio apykakle, 
su kišenėmis, 
dydžiai: S–L 

10 €
Megztinis

su plačiu 
aukštu kaklu, 

vienspalvis, 
dydžiai: S–XXL

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!



7 € 9 €

4 €
Marškinėliai 

ilgomis 
rankovėmis

berniukams, su motyvu 
„Tom & Jerry“, 

dydžiai: 104–134 cm

5 €
Sportinės kelnės
90 % medvilnės ir 10 % viskozės, 
berniukams, su juosmens raišteliu, 
didele kišene priekyje ir užrašu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džinsai
98 % medvilnės ir 
2 % elastano, 
berniukams, 
su petnešomis, 
su kišenėmis 
ir paraitotais
 klešnių galais, 
dydžiai: 
104–134 cm 6 €

Džemperis, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su motyvu 
Spider-Man, 
dydžiai: 104–134 cm

2 € Marškinėliai 
ilgomis rankovėmis
berniukams, su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis su gobtuvu, 
100 % medvilnės
berniukams, su didele 
kišene priekyje ir užrašu, 
dydžiai: 134–170 cm

6 €
Sportinės kelnės
berniukams, su užrašu 
ant klešnės, 
dydžiai: 134–170 cm
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2 €50

7 €

7 €

5 €
Sportinis kostiumas
mergaitėms, komplekte: 
džemperis su gobtuvu, su piešiniu, 
ir vienspalvės kelnės, 
dydžiai: 104–134 cm

Džinsai
sudėtyje daug 
medvilnės, 
su elastanu, 
mergaitėms, 
su kišenėmis 
ir žvaigždučių 
raštu, dydžiai: 
104–134 cmMegztinis

mergaitėms, 
su blizgučių aplikacija, 
dydžiai: 104–134 cm

4 €
Kelnės
iš fl iso, mergaitėms, 
su juosmens raišteliu 
ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai 
ilgomis rankovėmis
95 % medvilnės ir 5 % viskozės, 
mergaitėms, su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

4 €
Džemperis, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, 
vienspalvis, 
dydžiai: 
134–170 cm

4 €
Tamprės
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su juostomis 
išilgai klešnių 
ir užrašais, 
dydžiai: 134–170 cm

7
 nuo

€

Pašiltinti batai
mergaitėms, 
su dirbtiniu kailiu, 
pasirink: rausvi, 
dydžiai: 27–31 – 7 €; 
arba juodi, 
dydžiai: 32–37 – 9 €

yra ir:yra ir:

yra ir:

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU



2 €50

7 €

5 €

Marškiniai, 
100 % medvilnės
mergaitėms, 
su raukiniais 
ir sagutėmis, 
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys
sudėtyje daug medvilnės, 
berniukams, su motyvu 
„Mickey Mouse“, rinkinyje: 
džemperis ir kelnės 
su juosmens raišteliu, 
dydžiai: 74–98 cm

4 €
Sportinės kelnės

100 % ekologiškos medvilnės 
arba  99 % ekologiškos 

medvilnės ir 1 % viskozės, 
berniukams, su kišenėmis 

ir juosmens raišteliu, 
su antsiuvu, 

dydžiai: 74–98 cm

4 € Džemperis
100 % ekologiškos medvilnės 
arba 99 % ekologiškos medvilnės 
ir 1 % viskozės, su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės
mergaitėms, su juosmens 
raišteliu ir raukiniais 
ties kišenėmis, su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

1 €50

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

yra ir:
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1 €50

7 €7 €7 €7 

5 €
Šliaužtinukai, 

100 % medvilnės
berniukams, 

su motyvu „Batman“, 
dydžiai: 62–92 cm

5 €
3 glaustinukių rinkinys, 100 % medvilnės
berniukams, rinkinyje: dvi su piešiniu ir viena vienspalvė, 
dydžiai: 62–92 cm

5 €
2 glaustinukių rinkinys, 
100 % medvilnės
mergaitėms, rinkinyje:
 viena vienspalvė su 
raukiniu ir viena 
su piešiniu, dydžiai: 62–92 cm

2 poros 
kojinių 
sudėtyje daug 
medvilnės, vienspalvės, 
rinkinyje įvairios spalvos, 
dydžiai: 0–24

3 €
Glaustinukė, 
100 % 
medvilnės 
mergaitėms, 
su švelniu odai 
apvadu, su piešiniu, 
dydžiai: 62–92 cm

Glaustinukė 
99 % ekologiškos 
medvilnės ir 1 % viskozės, 
berniukams, su švelniu 
odai apvadu, su piešiniu, 
dydžiai: 62–92 cm

Kūdikio rinkinys
berniukams, su motyvu 
„Chip & Dale“, rinkinyje: 
džemperis ir kelnės 
su juosmens raišteliu,
dydžiai: 74–98 cm

2 €50

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!

Certifi ed by 
ETKO 4886 

‘organic’

Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’
Certifi ed by 
CERES-0532 

‘organic’



2 €
 nuo

50

5 €
Dėžutė 
keraminė, su dangteliu
ir raštu, ø 10,5 cm, aukštis 12 cm

7 €
Stalo įrankiai, 

24 vnt.  
rinkinyje: 6 šaukštai, 6 šakutės, 

 6 peiliai ir 6 arbatiniai šaukšteliai, 
su plastikiniais koteliais

2 €
Salotų dubuo 
porcelianinis, 
su gėlių raštu, ø 14 cm, 
aukštis 14 cm

Puodelis 
porcelianinis, su gėlių raštu, 
auksiniu krašteliu ir ąsele, 
talpa 460 ml

Lėkštė* 
porcelianinė, su gėlių raštu, pasirink: 
desertinė, ø 18,5 cm – 2,50 €,  
pietų, ø 26,5 cm – 4 €

*Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse.

2 €50
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9 €

2 €50 2 €
Dirbtinė gėlė 
įvairaus dizaino, 
aukštis: 67–80 cm

Stalo takelis* 
ovalus, dydis: 45 x 30 cm

*Prekė pasiekiama kai kuriose parduotuvėse.

4 €
2 stiklinių 
rinkinys* 

iš tonuoto stiklo, 
su auksiniu krašteliu, 

talpa po 590 ml2 € Desertinė lėkštė* 
iš tonuoto stiklo, 
su iškiliu raštu ir 
auksiniu krašteliu, 
ø 19,2 cm

Torto lėkštė* 
iš tonuoto stiklo, su iškiliu raštu 
ir auksiniu krašteliu, ø 27 cm

Namų 
kvapų rinkinys 
rinkinyje: dekoratyvus 
padėklas, žvakė stiklo 
inde, 2 žvakidės, 
difuzorius su 
kvapų lazdelėmis, 
kvapnus aliejus 
„Jasmine & Lily“, 
talpa 80 ml

yra ir:

yra ir:

    

2 €50

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



TOP!
5 €

Paveikslas ant stiklo 
metaliniame rėmelyje, 
su grandinėle kabinti, pasirink: 
apskritas, ø 30 cm,  
arba kvadratinis, 
dydis: 30 x 30 x 0,4 cm

4 €
 nuo

Krepšys 
su įklotu ir rankenomis, 

pasirink dydį: 
30 x 19 x 17 cm – 4 €, 

33 x 23 x 20 cm – 5 €, 
40 x 28 x 22 cm – 7 €

5 €
Pagalvė 
dydis: 43 x 43 cm

15 €
Pufas 
sulankstomas, su dangčiu, 
su vieta daiktams laikyti 
ir švelniu veliūriniu audiniu, 
dydis: 40 x 40 x 37 cm

5 €
Multirėmelis  
metalinis, 
su grandinėle kabinti, 
telpa 3 nuotraukos 
po 13 x 18 cm

12 €
  

Patalynės komplektas, 
100 % medvilnės 
viengulis: antklodės užvalkalo dydis: 140 x 200 cm, 
pagalvės užvalkalo dydis: 70 x 80 cm

yra ir:

    

20150K0629 AITEX

yra ir:

yra ir:

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN pasiūlymai galioja nuo 2021 09 16 iki 2021 09 22

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI



7 €

5€

 nuoŽibintas 
metalinis, 

su stikliniais langeliais 
ir rankena kabinti, 

pasirink dydį: 
14 x 14 x 30 cm – 5 €, 
18 x 18 x 40 cm – 12 €

3 € Nuotraukos rėmelis 
su auksinėmis rožėmis, 
nuotraukos dydis: 10 x 15 cm

LED žibintas 
metalinis, ø 19 cm, aukštis 36 cm,
baterijos parduodamos atskirai

4 €
 nuoKvepianti žvakė 

stiklo inde, su dangteliu, 
pasirink: juoda arba balta,

 ø 9 cm, aukštis 11,2 cm – 4 €, 
auksinė, sidabrinė, balta arba juoda, 

ø 13,5 cm, aukštis 8 cm – 5 €

4 €

Krepšys 
su įklotu ir rankenomis, 
pasirink dydį: 
30 x 19 x 17 cm – 4 €, 
33 x 23 x 20 cm – 5 €, 
40 x 28 x 22 cm – 7 €

10 €
3 vazonų 
rinkinys  
metaliniame rėmelyje, 
dydis: 47,5 x 16 x 17 cm

yra ir:

ø 9 cm,
 yra ir:

ø 13,5 cm, 
yra ir:

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!



2 €50

1 €30

7 €
Staltiesė 

su žakardiniu raštu, 
dydis: 140 x 240 cm

10 €
Užuolaida 
su žakardiniu raštu, 
dydis: 140 x 260 cm

10 €
Kavos 

staliukas 
viršus su 

dekoratyviu 
iškiliu raštu, 

su medinėmis 
kojomis, ø 39,5 cm, 

aukštis 39,5 cm  

Dekoratyvus 
stiklainis 
stiklinis, ø 15 cm, 
aukštis 15 cm

Gėlių 
vaza
stiklinė, 
ø 11 cm, 
aukštis 
18 cm

4 €
Stalo takelis
su žakardiniu raštu, 
dydis: 35 x 180 cm

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
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