
TOP!TOP!

4 €

4 €
nuo

Drabužiai vaikams
100 % medvilnės arba  100 % medvilnės arba  

95 % medvilnės ir 5 % elastano,  95 % medvilnės ir 5 % elastano,  
su licencija „Mickey Mouse  su licencija „Mickey Mouse  

& Minnie Mouse“,  & Minnie Mouse“,  
berniukams arba mergaitėms,  berniukams arba mergaitėms,  

pasirink: džemperis  pasirink: džemperis  
arba sportinės kelnės – 5 €,arba sportinės kelnės – 5 €,

tamprės – 4 €, tamprės – 4 €, 
dydžiai: 104–134 cmdydžiai: 104–134 cm

Drabužiai kūdikiams
100 % medvilnės arba sudėtyje  100 % medvilnės arba sudėtyje  
daug medvilnės, su licencija  daug medvilnės, su licencija  
„Winnie the Pooh & Friends“, „Winnie the Pooh & Friends“, 
 berniukams arba mergaitėms,   berniukams arba mergaitėms,  
pasirink: džemperis,  pasirink: džemperis,  
sportinės kelnės  sportinės kelnės  
arba tamprės,  arba tamprės,  
dydžiai: 74–98 cmdydžiai: 74–98 cm

Pasiūlymai galioja nuo 2021 11 11 iki 2021 11 17 arba kol yra prekių.



5 €

5 €
5 €

5 €

4 €

4 €

Glaustinukė,  
100 % medvilnės

berniukams,  
su apykakle  
ir išsiuvinėta  

kišenėle,  
su sagutėmis,  

dydžiai: 62–92 cm

Miego šliaužtinukai,  
100 % medvilnės
mergaitėms, su raštu,  
su spaudėmis, dydžiai: 62–92 cm

Tamprės
flisinės, mergaitėms,  
iš švelnaus audinio,  

su iškiliu raštu  
ir išsiuvinėjimais  

ant pėdučių,  
dydžiai: 56–80 cm

Miego šliaužtinukai
iš fliso, mergaitėms,  

su elnių raštu,  
dydžiai:  56–80 cm

2 glaustinukių  
rinkinys,
100 % medvilnės
berniukams, su piešiniu,
dydžiai: 62–92 cm

Glaustinukė, 100 % medvilnės
mergaitėms, su suknele ir raukiniais ant pečių,  
su blizgančiu raštu, dydžiai:  62–92 cm

pasiūlymai galioja nuo 2021 11 11 iki 2021 11 17
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas
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2 50 €

4 50 €

5 € 6 €

9 €

4 €
10 €

Marškinėliai ilgomis  
rankovėmis,  
100 % medvilnės
berniukams, su piešiniu,  
dydžiai: 104–134 cm

Kelnės, 100 % medvilnės
berniukams, su juosmens raišteliu,  
kišenėmis ir piešiniu ant klešnės,  
dydžiai: 98–134 cm

Džinsai 
sudėtyje daug medvilnės, su elastanu,  
berniukams, su juosmens raišteliu, kišenėmis  
ir elastiniais klešnių galais, dydžiai: 134–170 cm

Sijonas
mergaitėms, dvisluoksnis, iš tiulio,

su elastine juosmens guma,
su atvaizdais „Minnie Mouse“,

dydžiai: 104–134 cm

Tamprės 
95 % medvilnės
ir 5 % elastano,
mergaitėms,
šiltos,  
su dekoratyviniais  
kristaliukais išilgai  
klešnių,  
dydžiai:  
104–134 cm

Džemperis 
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, su piešiniais,  
dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai,  
100 % medvilnės

su kaklaraiščiu,  
berniukams, vienspalviai,  

dydžiai: 134–170 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu: TOP!



4 €3 €

3 €
4 €

7 €

6 € 3 €

Džemperis,  
100 % medvilnės

berniukams, su didele  
kišene priekyje,  

su aplikacija  
„Mickey Mouse“,  

dydžiai: 74–98 cm

Sportinės  
kelnės,  

100 % medvilnės
berniukams, su kišenėmis

ir juosmens raišteliu, su aplikacija  
„Mickey Mouse“ ant kelių, dydžiai: 74–98 cm

Džemperis, 
100 % medvilnės

mergaitėms, su blizgančia  
aplikacija „Mickey Mouse“,  

dydžiai: 134–170 cm

Tamprės 
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano,

mergaitėms, pašiltintos,
su motyvu „Mickey Mouse“,

dydžiai: 134–170 cm

Glaustinukė,  
100 % ekologiškos  
medvilnės
mergaitėms, su piešiniu,  
dydžiai: 62–92 cm

Tamprės 
95 % ekologiškos medvilnės  
ir 5 % elastano, berniukams,  
su juostelėmis, ir antsiuvu,  
dydžiai: 56–86 cm

Tamprės 
95 % ekologiškos medvilnės  

ir 5 % elastano, mergaitėms,  
su juostelėmis, ir antsiuvu,  

dydžiai: 56–86 cm

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltufacebook.com 
/pepcoltu

Certified by CERES
0532

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



7 €

10 €

10 €

10 €

10 €

12 €

5 €

Džinsai
sudėtyje daug medvilnės,  
su elastanu, su aukštu liemeniu,  
2 sagom ir kišenėmis,  
dydžiai: 36–44

Džinsinė suknelė
65 % medvilnės ir 35 % liocelio, laisvo  
kirpimo, su V formos iškirpte   
ir raukiniais apačioje, dydžiai: 36–44

Megztinis
švelniai priglundantis,  
su rankogaliais, su blizgučiais  
ir metaliniu siūlu,  
dydžiai: S–XXL

Džemperis
sudėtyje daug medvilnės, ilgas,  
su metalizuotu piešiniu „Minnie Mouse“,  
dydžiai: S–XXL

Suknelė  
su gobtuvu
iš švelnaus veliūro,  
su satininiu gobtuvu,  
su raukiniais,  
vienspalvė,  
dydžiai: 36–44

Tamprės
su dekoratyviniu  

užtrauktuku  
išilgai klešnės,  

vienspalvės,  
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai,
100 % medvilnės

pasirink: juodi su blizgučiais  
arba balti su metalizuotu  

piešiniu „Minnie Mouse“,  
dydžiai: S–XXXL

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



0 80 
  nuo

€
15 €

7 €
12 €

12 € 4 €

Lentyna 
su metaliniu apvadu  

ir virve kabinti,
ø 53 cm,

gylis 12 cm

Kavos staliukas
sulankstomas, su nuimamu  

padėklu, universalus,  
dydis: 33 x 33 x 43 cm

Nuotraukos rėmelis* 
pasirink nuotraukos dydį:
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 €

Pagalvė 
su velvetiniu užvalkalu,  

pasirink dydį:
tamsiai mėlyna:  

35 x 50 cm,
garstyčių spalvos:  

43 x 43 cm

Pufas 
sulankstomas,  

su vieta daiktams laikyti,  
dengtas velvetu,  

dydis: 38 x 38 x 38 cm

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

Gėlės vazonas 
keraminis,

su iškiliu raštu,
ø 15 cm, aukštis 14,5 cm

yra ir:

                

yra ir:

   

yra ir:

    
  

pasiūlymai galioja nuo 2021 11 11 iki 2021 11 17
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



2 50 
  nuo

€
12 €

6 €

5 €
  nuo

Metalinis padėklas 
dekoratyvinis, su stiklo kristalais  
metaliniame rėmelyje, su veidrodiniu dugnu,  
ø 25 cm, aukštis 8,5 cm

Žibintas 
su stikliniais langeliais,  
metalinis, su rankena, pasirink dydį:
11 x 10,5 x 20 cm – 5 €,
15 x 14 x 27,5 cm – 7 €,
18 x 17 x 38 cm – 12 €

Namų kvapų rinkinys*  
puiki dovana, rinkinyje:

dekoratyvinis narvelis, difuzorius su lazdelėmis ir kvepiančiu aliejumi,  
žvakė stiklo inde, pakabukas ir kvepiantis aliejus purkštuve,  

pasirink kvapą: „Starbucks Dark Chocomocha“ arba „Patchouli“,  
narvelio išmatavimai: ø 14 cm, aukštis 20 cm

Gėlių vaza 
stiklinė, pasirink aukštį:
15,5 cm – 2,50 €,
25 cm – 4 €

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

   

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu: TOP!



1 30 €

1 80 €

1 €
 nuo

1 €
 nuo

7 €

4 €

4 €5 €
Stalo  

takelis*
su žakardiniu  

raštu,  
dydis: 

38 x 180 cm

LED žibintas 
su dekoracija viduje,  
su stiklo langeliais  
ir žiedu viršuje, dydis:
10,5 x 10,5 x 23 cm,
baterijos parduodamos  
atskirai

Eglutė
pasirink: džiuto maiše,  
dydis: 10 x 10 x 37 cm.
arba kibirėlyje, su kankorėžiais,  
dydis: 20 x 20 x 35 cm

Girlianda-vainikas 
su žaliomis šakelėmis,  
pasirink: 20 lempučių,  
ilgis 190 cm, arba
15 lempučių, ilgis 150 cm

Kalėdiniai papuošimai
kabantys, pasirink: su kailiu, 3 raštų – 1 €,
supantieji arkliukai, 2 vnt. – 1 €,
4 kalėdinių raštų rinkinys, 12 vnt. – 2 €

Kaspinai, 3 vnt.
su piešiniu, įvairių raštų,  
dydis: 14 x 14 cm

Snaigės, 2 vnt. 
ažūrinės, kabančios,  
dydis: 12 x 12 x 0,6 cm

Burbulų rinkinys 
blizgantys, pasirink:
6 vnt., ø 6 cm – 1 €,
24 vnt., ø 3 cm – 1,30 €,
6 vnt., ø 8 cm – 1,80 €

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

   

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



5 €
  nuo

9 €
4 €

4 €

2 €

Kepimo skarda  
su sausainių  

formelėmis 
su nelimpančia danga,  

dydis: 43 x 29 x 2 cm,  
22 vnt. sausainių formelių

Silikoninis  
tešlos  
kilimėlis 
su matavimų  
ir formų piešiniu,  
pasirink dydį:  
40 x 50 cm – 5  €,
50 x 70 cm – 7 €

2 puodukų rinkinys 
porcelianiai,  

su kalėdiniais motyvais,  
dovanų dėžutėje,  

įvairaus dizaino,  
talpa po 480 ml

Puodelis
porcelianinis,  
su kalėdiniais motyvais,  
dovanų dėžutėje,  
įvairaus dizaino,  
talpa 400 ml

puiki dovana!

Karščiui atsparus indas  
skirtas kepti, laikyti arba šaldyti,  

su dangčiu, talpa 5,8 l

TOP!

yra ir:

yra ir:

   

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



25 €

7 €
6 €

10 €

10 €

12 €

Žaidimas  
„Paw Patrol 6 in 1“ 

rinkinyje: dėlionės,  
atminties kortelės,  

spalvų, „Kas pirmas?“  
ir paslėptų daiktų žaidimai

Veiksmo figūrėlė  
„Paw Patrol“ 
su uniforma „Ultimate Rescue Construction“,  
su šalmu ir judančiomis dalimis,  
įvairaus dizaino, dydis: apie 5 x 8,5 x 16,5 cm

Trasos rinkinys  
„Hot Wheels

STUNT & GO“ 
su mirties kilpa,  

leistuvu ir automobiliu

Veiksmo figūrėlė  
„Power Rangers
Beast Morphers“
su daugybe judančių jungčių,  
pasirink iš 4 skirtingų personažų,  
aukštis 30 cm

Lenktyninis automobilis 
su nuotoliniu valdymu, mastelis 1:16,  
juda visomis kryptimis,  
baterijos parduodamos atskirai

Vaikštantis dinozauras  
judina galvą ir uodegą,  

skleidžia garsus, dydis: 30,5 x 17,8 cm,  
su baterijomis

yra ir:

    
  

yra ir:
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33 €

23 €

12 €

15 €

15 €

25 €

Rinkinys  
„Barbie Dream
Summer Villa“ 
2 aukštų, vila iš kartono,  
su lėle ir aksesuarais

Rinkinys „Barbie  
CoffeeShop“  

rinkinyje: lėlė, kavos aparatas  
ir aksesuarai

Rinkinys „Barbie  
Stroll ’n’ Play Pups“ 
rinkinyje: lėlė, 2 augintiniai,  
vežimėlis ir aksesuarai

Lėlė „Cave Club“ 
su lėle, augintiniu ir aksesuarais,  
įvairaus dizaino

Lėlė „L.O.L. Surprise!“ 
rinkinys „Tweens“, pakuotė virsta miegamuoju  
su aksesuarais, pasirink iš 4 rinkinių

Rinkinys   
„Cave Club  
Wild About  
Babysitting“  
rinkinyje: lėlė,  
lėlė-kūdikis  
ir aksesuarai

Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu: TOP!



6 €
7 €

25 €

12 €

12 €9 €

Kaladėlės  
„Mega Bloks“ 
40 didelių kaladėlių rinkinys,  
su užsegamu krepšiu

Žvejo tinklas su 3 žaislais  
„Fisher-Price“ 
tinka žaisti vonioje

Dėlionė „10 in 1“ 
su licencija „Paw Patrol“  
arba „Peppa Pig“,  
skirtingų sudėtingumo lygių

Valtis „Fisher-Price“ 
prisukamos valties rinkinys,  
su gyvūno figūrėle

Vaikštynė „Fisher-Price“ 
lavina vaiko smulkiąją  
ir stambiąją motoriką,  
su rūšiuokliu, suktuku,  
slankikliu ir vartoma knygute

Rinkinys „Play-Doh
Popcorn Party“ 

rinkinyje: 6 indeliai su tešla,  
3 spragėsių krepšeliai,  

spragėsių gaminimo  
mašina ir aksesuarai 

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. Kai kurias prekes galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse. Kainos leidinyje ir kainos parduotuvėje gali skirtis dėl galimų spaudos klaidų.

 

Dar daugiau  
kalėdinių prekių  

ir įkvėpimo  
rasi www.pepco.lt


