
7 €

7 €

7 €

Gėlių stovas 
metalinis, su juodu 

arba aukso spalvos 
gėlių vazonu, 

dydis: ø 25 cm, 
aukštis 55 cm

Kilimas 
medvilninis, 
su madingu raštu, 
dydis: 80 x 120 cm

Krepšys
metalinis, su rankenomis 
ir pintu papuošimu viršuje, 
dydis: 41,1 x 38 x 37,7 cm

Pasiūlymai galioja nuo 2021 09 23 iki 2021 10 06 arba kol yra prekių.
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15 €

5 €

12 €

7 €

7 €
7 €

Stalinė lempa
metalinė, su dekoratyvia 

elektros lempute, 
dydis: 12 x 16,5 x 47 cm

Krepšys
pintas, iš hiacinto žolės, 

su rankenomis, 
ø 29 cm, aukštis 23 cm

Žibintas* 
su pintu korpusu, 
metaline rankena ir 
stikliniu žvakės indu, 
ø 21 cm, aukštis 24,5 cm

Pufas 
dengtas dirbtine oda, 
su nuimamu dangčiu 

ir vieta daiktams laikyti, 
dydis: 40 x 40 x 40 cm

Pagalvėlė 
pagalvėlės užvalkalas 
iš 100 % medvilnės, 
dydis: 35 x 30 cm

Kilimas 
medvilninis, 
su madingu raštu, 
dydis: 80 x 120 cm

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

yra ir:
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5 €

6 €

9 €

4 €

7 €2 €50

Stalo takelis, 
100 % medvilnės

 dekoratyvus apvadas 
su burbuliukais arba kutais, 

dydis: 35 x 180 cm

Dirbtinis augalas 
keraminiame vazone, 

ø 14 cm, aukštis 14 cm, 
augalas 40 cm

Nuotraukos 
rėmelis* 
su metaliniu rėmu 
ir virvele kabinti, 
nuotraukos 
dydis: 
10 x 15 cm

Lentyna 
metalinė, 

dydis: 
37 x 37 x 9 cm

Kavos staliukas
ø 35 cm, 
aukštis 35,5 cm

Gėlių vazonas 
keraminis, ø 19 cm, 
aukštis 16,5 cm

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!



2 €
 nuo

3 €
 nuo

4 €

5 €

7 €

Dėžutė 
metalinė, pasirink: 
ø 11 cm, aukštis 15 cm – 2 €, 
ø 12,5 cm, aukštis 18 cm – 2,50 €, 
ø 22 cm, aukštis 10 cm – 4 €

Dubenėlis 
molinis, su unikaliu ir 
subtiliu smėlio raštu, 

talpa 550 ml

Puodelis 
su sieteliu* 
porcelianinis, su dangteliu, 
talpa 460 ml

Kavinukas* 
stiklinis, 
su metalinėmis 
detalėmis ir 
mediniu dangteliu, 
talpa 1 l

Lėkštė 
molinė, su unikaliu ir 
subtiliu smėlio raštu, 
pasirink: 
desertinė lėkštė, 
ø 20 cm – 3 €, 
pietų lėkštė, 
ø 27 cm – 4,50 € 

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.
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6 €

4 €

4 €
5 €

5 €

7 €
Virtuvinė lentelė 
bambukinė, didelė, dvipusė, 
su grioveliu skysčiams, 
dydis: 44,8 x 34 cm

Virtuvinė lentelė 
skirta serviruoti, bambukinė, 

dydis: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Vaisių ir 
daržovių dubuo  

metalinis, ø 25 cm

Virtuvės 
reikmenų rinkinys 
silikoniniai, 
su bambukinėmis rankenomis, 
rinkinyje: kiaurasamtis, 
mentelė ir plakiklis

4 virtuvinių peilių rinkinys 
laikiklyje, ašmenų ilgis: 

šefo peilis – 20 cm, virtuvinis peilis – 20 cm, 
duonos peilis – 19,5 cm, daržovių peilis – 9 cm 

Pipirų malūnėlis 
iš kaučiuko, 
su keraminėmis girnomis ir 
reguliuojamu stambumu, 
ø 6,5 cm, aukštis 22 cm 

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU



2 €

25 €

5 €

15 €

2 €50

2 €505 €

Krepšys 
metalinis, su rankenomis, 

dydis: 29 x 22 x 12,5 cm

Veidrodis 
pastatomas, 

su metaliniu rėmu, 
dvipusis, 

viena pusė didina, 
dydis: 18,5 x 9,5 x 20 cm

Skalbinių krepšys 
sulankstomas, tekstilinis, 

su bambukiniu rėmu, 
praktiškas, lengvai perkeliamas 

vonios aksesuaras, 
dydis: 54 x 34 x 39,5 cm

Muilo 
dozatorius 
su pompa, 
dydis: 
7,5 x 7,5 x 15,5 cm

Medvilninių 
diskelių laikiklis*
su dangteliu, ø 7,2 cm, 
aukštis 19 cm 

Ausų krapštukų 
laikiklis* 
su dangteliu,
dydis: 9,5 x 9,5 x 9 cm

Komoda  
bambukinė, 
2 lentynos ir 

2 tekstiliniai stalčiai 
su rėmeliais, 

patogi ir praktiška
 vieta laikyti 

vonios  reikmenis, 
dydis: 

44 x 34 x 95,5 cm

lengvai 
sulankstomas:

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.
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4€

 nuo

4 €

5 €

2 €

2 € 1 €30

Dulkių 
šluotelė* 
su bambukine 
rankena

Dėžė 
su rankenomis 
ir dangčiu, 
pasirink talpą: 
4,5 l – 4 €, 
11 l – 5 €, 
17 l – 6 €

Šluota* 
su bambukiniu 
kotu, ilgis 128,5 cm

Semtuvas ir šluotelė*  
semtuvas su silikoniniu priekiu, 
šluotelė su bambukine rankena

Grindų šepetys*  
su bambukine rankena

Indų šepetys* 
su bambukine rankena

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

    

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!



5 €

4 €

12 €

10 €5 €

10 €

7 €

Kelnės 
iš elastingo, 

priglundančio 
bengalinio 

audinio, 
su užtrauktuku 

priekyje ir
žakardiniu raštu, 

su kišenėmis, 
dydžiai: 36–44

Striukė su gobtuvu 
iš švelnaus dirbtinio kailio, 
su užtrauktuku, su kišenėmis rankoms 
ir užtrauktuku užsegama 
kišenėle, dydžiai: 36–44

Suknelė*  
laisvo kirpimo, 
su raukinukais 

ir madingu raštu, 
dydžiai: 36–44

Marškinėliai 
medvilniniai, su viskoze arba elastanu, 

su V formos apykakle, 
dydžiai: S–XXL

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės*  

su juosmens guma ir raišteliu, 
su juostomis ir užrašais ties 
kišenėmis ir klešnių galais, 

dydžiai: S–XXL

Palaidinė
iš švelnaus audinio, su viskoze, 

su pailginta nugara, 
paraukta ties šonais, 

dydžiai: S–XXL

Tamprės  
pašiltintos, vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:
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5 €

5 €12 €

2 €

7 €

1 €50

Megzta 
kepurė 
berniukams, 
su motyvu 
„Paw Patrol“, 
apimtis: 52–54 cm

Marškinėliai 
ilgomis 
rankovėmis 
medvilniniai, 
su elastanu, 
mergaitėms, 
su raštu, 
dydžiai: 
134–170 cm

Galvos raištis 
mergaitėms, 

karūnos formos, 
su blizgančiu siūlu, 

apimtis: 52 cm 
arba 54 cm

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su juosmens 
guma ir raišteliu, 
su kišenėmis priekyje 
ir šonuose, vienspalvės, 
dydžiai: 134–170 cm

Striukė 
su gobtuvu 
berniukams, 
su užtrauktuku 
ir kišenėmis, 
su juostomis 
ir užrašais 
išilgai rankovių, 
dydžiai: 134–170 cm

Megzta kepurė 
mergaitėms, 
su kaspinu, 
apimtis: 52–56 cm

yra ir:

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



6 €

6 €

6 €

5 €

2 €4 €50

Džemperis, 
100 % medvilnės*

berniukams, su aukštu kaklu, 
dvispalvis, su piešiniu, 

dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai, 
100 % medvilnės*
berniukams, fl aneliniai, 
su kišene, languoti, 
dydžiai: 104–134 cm 

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės*

 berniukams, 
su juosmens raišteliu 

ir kišenėmis, trispalvės, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis, 
100 % 
medvilnės*
berniukams, 
su užrašais, 
dydžiai: 
104–134 cm

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis* 

berniukams, su užrašu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis, 

100 % medvilnės
berniukams, 

su Peliuko Mikio atvaizdais, 
dydžiai: 104–134 cm

* Prekė bus parduotuvėse nuo 2021 09 29.
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4 €

4 €
4 €

6 €

2 €50

Sportinės kelnės*
100 % medvilnės arba 
sudėtyje daug medvilnės, 
mergaitėms, su juosmens 
raišteliu ir kišenėmis, su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm 

Tamprės 
medvilninės, su elastanu, 
mergaitėms, 
su Pelytės Minės motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm Tamprės 

mergaitėms, su piešiniais, 
dydžiai: 104–134 cm 

4 €
Džemperis 

iš fl iso, mergaitėms, 
su išsiuvinėjimu priekyje, 

dydžiai: 104–134 cm 

6 €

Sportinės kelnės
96 % medvilnės ir 4 % elastano, 
mergaitėms, su juosmens 
raišteliu ir kišenėmis, su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm 

Sijonas 
mergaitėms, dviejų sluoksnių, 
iš tiulio, su elastine 
juosmens guma ir 
Pelytės Minės atvaizdais, 
dydžiai: 104–134 cm 

Marškinėliai 
ilgomis rankovėmis, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su raukinuku 
ir raštu, dydžiai: 104–134 cm 

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

yra ir:

yra ir:

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!



10 €

12 €

10 €

12 €

Batai 
mergaitėms, lengva 

apsiauti, suvarstomi, 
su užtrauktukais ir 

dirbtinio kailio apvadu, 
dydžiai: 22–31

Batai 
berniukams, suvarstomi, 
pašiltinti, dydžiai: 33–39

Batai 
berniukams, lengva apsiauti, 
su 2 „Velcro” lipdukais 
ir užtrauktukais, pašiltinti, 
dydžiai: 22–32

Batai 
mergaitėms, 

suvarstomi, 
su užtrauktukais, 

dydžiai: 32−37

ATRASK VISUS PRIVALUMUS:

• tvirtas, neslystantis padas

• aukšti aulai, 
 stabilizuojantys kulkšnis

• lengvai valomas paviršius

• pašiltintas vidus 

10 €

12 €

10 €

Batai 
mergaitėms, lengva 

apsiauti, suvarstomi, 
su užtrauktukais ir 

dirbtinio kailio apvadu, 
dydžiai: 22–31

Batai 
berniukams, suvarstomi, 
pašiltinti, dydžiai: 33–39

Batai 
berniukams, lengva apsiauti, 
su 2 „Velcro” lipdukais 
ir užtrauktukais, pašiltinti, 
dydžiai: 22–32

ATRASK VISUS PRIVALUMUS:

• tvirtas, neslystantis padas

• aukšti aulai, 
 stabilizuojantys kulkšnis

• lengvai valomas paviršius

• pašiltintas vidus 

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


