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Vaikiški drabužiai
su Pakalikų motyvais,
dydžiai: 104–134 cm, pasirink:
tamprės, medvilninės, su elastanu,
mergaitėms – 4 €,
sportinės kelnės, 100 % medvilnės,
berniukams – 6 €,
džemperis su gobtuvu, 100 % medvilnės,
mergaitėms arba berniukams – 7 €

Pasiūlymai galioja nuo 2022 07 04 iki 2022 08 10 arba kol yra prekių.

4 €
 nuo

mėgaukis kokybe,
           pamilk kainas

TOP!
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Tamprės 
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano,

mergaitėms,
su Pakalikų 

motyvais,
dydžiai: 

104–134 cm

Džemperis 
su gobtuvu  
mergaitėms arba 

berniukams,
užsegamas 

užtrauktuku,
su Pakalikų 

motyvais,
dydžiai: 

104–134 cm

Sportinės kelnės 
medvilninės, berniukams,
su Pakalikų motyvais,
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,
100 % medvilnės 
berniukams,
su Pakalikų motyvais,
dydžiai: 134–170 cm

Sportinės kelnės, 100 % medvilnės 
berniukams, su juosmens raišteliu, kišenėmis
ir Pakalikų motyvais, dydžiai: 134–170 cm

Džemperis 
dydžiai: 134–170 cm,
su Pakalikų motyvais, pasirink:
mergaitėms, 100 % medvilnės, su 3D aplikacija arba raštu,
berniukams, 95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
su 3D aplikacija ir piešiniu

7 €

6 € 4 €

5 €

9 € 9 €

pasiūlymai galioja nuo 2022 08 04 iki 2022 08 10
mėgaukis kokybe, 
             pamilk kainas



Džemperis 
su gobtuvu, 

100 % medvilnės 
mergaitėms, užsegamas 
užtrauktuku, su Pakalikų 

motyvais, dydžiai: 
74–98 cm

Tamprės 
96 % medvilnės ir 4 % elastano,

mergaitėms,
su Pakalikų motyvais,

dydžiai: 74–98 cm

Botai  
su Pakalikų motyvais, pasirink: 
mergaitėms, dydžiai: 22–31
arba berniukams, dydžiai: 22–32

Džemperis su gobtuvu, 
100 % medvilnės
berniukams, užsegamas 
užtrauktuku, su Pakalikų 

motyvais, dydžiai: 74–98 cm

Kelnės,
100 % medvilnės 
berniukams,
su juosmens raišteliu,
kišenėmis ir Pakalikų motyvais,
dydžiai: 74–98 cm

Megztinis 
moterims,
su 3D aplikacija ir
Pakalikų motyvais,
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai, 100 % medvilnės  
vyrams, su Pakalikų motyvais, juodos 
arba baltos spalvos, dydžiai: S–XXL

6 €
10 €

4 € 6 €

2 50
€

10 €

6 €

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu
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Pižama,
100 % medvilnės
berniukams,
su Pakalikų motyvais,
dydžiai: 134–176 cm

Trumpikių 
rinkinys, 2 vnt. 
iš medvilninės su elastanu,
berniukams, su Pakalikų 
motyvais, rinkinyje 
įvairūs raštai,
dydžiai: 134–176 cm

Pižama,
100 % medvilnės 

moterims, marškinėliai 
su iškiliu raštu, su Pakalikų 

motyvais, dydžiai: S–XL

Kelnaičių rinkinys, 2 vnt. 
iš medvilninės su elastanu, mergaitėms, 

su plačiu juosmeniu ir Pakalikų motyvais,
rinkinyje įvairūs raštai,

dydžiai: 134–176 cm

Pižama, 
100 % medvilnės 
mergaitėms, su Pakalikų motyvais,
dydžiai: 92–128 cm

Kojinių rinkinys, 
3 poros 

iš medvilninės su elastanu,
moterims, su Pakalikų 

motyvais, rinkinyje įvairūs 
raštai, dydžiai: 
35–38, 39–42

Kojinių rinkinys, 
2 poros 

sudėtyje daug 
medvilnės, berniukams,

su Pakalikų motyvais,
rinkinyje įvairūs 
raštai, dydžiai: 

31–42

Kojinių rinkinys, 3 poros 
sudėtyje daug medvilnės, mergaitėms, su Pakalikų 
motyvais, rinkinyje įvairūs raštai, dydžiai: 31–38

6 €
2 50

€ 3 €

2 50
€

9 €

12 €

7 €

3 €

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI
17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX
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Kelnaičių rinkinys, 2 vnt. 
iš medvilninės su elastanu, mergaitėms,

su Pakalikų motyvais, rinkinyje 
įvairūs raštai, dydžiai: 92–128 cm

Pižama,
100 % medvilnės
berniukams,
su Pakalikų 
motyvais,
dydžiai: 
92–128 cm

Pižama, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su Pakalikų 
motyvais, dydžiai: 
134–176 cm

Trumpikių rinkinys, 
2 vnt. 

iš medvilninės su elastanu,
berniukams, su Pakalikų 

motyvais, rinkinyje 
įvairūs raštai,

dydžiai: 92–128 cm

Kojinių rinkinys, 2 poros 
sudėtyje daug medvilnės,

berniukams, su Pakalikų motyvais,
rinkinyje įvairūs raštai,

dydžiai: 23–30

Kojinių rinkinys, 
2 poros 
sudėtyje daug medvilnės, 
mergaitėms, su Pakalikų motyvais,
rinkinyje įvairūs raštai, dydžiai: 23–30

7 € 9 €

5 €
2 50

€

2 € 2 €

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI
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3D kuprinė 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikams 
vienas skyrius, užsegama 
užtrauktuku, su rankena,
reguliuojamais dirželiais 
ir Pakalikų motyvais,
dydis: 25 x 30 x 9 cm

Dideli 
fl omasteriai,

5 vnt.
su spalvų išliejimo 
funkcija ir Pakalikų 

motyvais

Vaškinės kreidelės,
12 vnt. 
trikampio formos,
su Pakalikų motyvais

Kūrybinis rinkinys,
42 vnt.  
rinkinyje: 12 vaškinių kreidelių, 10 spalvotų pieštukų,
8 pastelinės kreidelės, 6 fl omasteriai, klijai, 
3 segtukai, drožtukas ir trintukas, 
užspaudžiamoje dėžutėje, 
kuri skirta naudoti kaip 
pieštukinė arba dėklas,
su Pakalikų motyvais

3D kuprinė ikimokyklinio 
amžiaus vaikams 
vieno skyriaus, užsegama užtrauktuku, su rankena, 
reguliuojamais dirželiais ir Pakalikų motyvais,
dydis: 25 x 30 x 9 cm

Mokyklinis 
krepšys
su virvutėmis 
ir Pakalikų motyvais,
dydis: 33 x 15,5 x 2 cm

1 30
€

2 €

4 €

5 € 5 €
1 80

€

pučin li 

gaži išli 
sav!

pasiūlymai galioja nuo 2022 08 04 iki 2022 08 10
mėgaukis kokybe, 
             pamilk kainas



Sulankstomas 
krepšys  

su Pakalikų motyvais,
dydis: 35 x 35 x 55 cm

Pledas  
su Pakalikų 

motyvais,
dydis: 

130 x 170 cm

Žadintuvas 
metalinis, su Pakalikų motyvais,

dydis: 11 x 5,5 x 16 cm,
baterijos parduodamos atskirai

Pagalvėlė  
su Pakalikų motyvais,

dydis: 25 x 39 cm

Mokyklinis krepšys 
su virvutėmis ir Pakalikų motyvais, 
dydis: 33 x 15,5 x 2 cm

Termosinis puodelis 
metalinis, su šiaudeliu ir reguliuojamu 
dirželiu, su Pakalikų motyvais,
užrakinimo mygtukas akyje,
talpa 410 ml

1 80
€

10 €

6 €

7 €

4 €

5 €

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės 
berniukams, su juosmens raišteliu,
3 spalvų, su „Mickey Mouse" piešiniu,
dydžiai: 74–98 cm 

Tamprės 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,
mergaitėms, su „Marie" raštu,
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis, 100 % medvilnės  
mergaitėms, su raukinukais ant pečių 
ir „Marie" piešiniu, dydžiai: 74–98 cm

Džemperis,
100 % medvilnės 
mergaitėms, su raukinukais 
ant pečių ir „Dumbo" piešiniu,
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis 
su gobtuvu, 

100 % medvilnės 
berniukams, su gobtuvu 

su ausytėmis, 3 spalvų, 
su „Mickey Mouse” piešiniu, 

dydžiai: 74–98 cm

Tamprės 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,
mergaitėms, su „Dumbo" raštu, 

dydžiai: 74–98 cm

5 €

6 €
4 €

4 €

5 €5 €

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

95 % medvilnės ir 5 % elastano,95 % medvilnės ir 5 % elastano,
mergaitėms, su „Dumbo" raštu, mergaitėms, su „Dumbo" raštu, 

5 
© Disney



Megztinis, 100 % medvilnės 
berniukams, dryžuotas,
dydžiai: 104–134 cm

Kelnės 
medvilninės, su elastanu,
berniukams, su juosmens raišteliu,
kišenėmis ir užrašais ant klešnių, 
dydžiai: 104–134 cm

Džinsai  
su elastanu, berniukams,

su juosmens raišteliu, kišenėmis 
ir elastiniais klešnių galais,

dydžiai: 104–134 cm

Sijonas
su kišenėmis su sagomis, 
languotas,
dydžiai: 134–170 cm

Palaidinė,
100 % medvilnės 

mergaitėms,
su nėriniuota apykakle,

užsegama nugaroje,
dydžiai: 104–134 cm

Kardiganas,
100 % medvilnės 
mergaitėms, užsagstomas,
su taškuotu raštu,
dydžiai: 104–134 cm

Džinsinis sijonas  
su kišenėmis, raukiniu 
ir taškuotu raštu,
dydžiai: 104–134 cm

Tamprės 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,
mergaitėms, su piešiniu,
dydžiai: 134–170 cm

6 € 5 €

7 €
5 €

4 €
5 €

6 €

4 €

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



Kardiganas 
smulkaus, stulpelinio trikotažo,
dydžiai: S–L

Kelnės 
iš viskozės, su elastanu,
su kišenėmis, plačiu 
elastiniu juosmeniu 
ir taškuotu raštu,
dydžiai: 36–44

Suknelė 
smulkaus, stulpelinio trikotažo,
tiesaus kirpimo, su ovalia iškirpte 
ir skeltukais apačioje,
dydžiai: 36–44

Megztinis 
smulkaus trikotažo, su ovalia 
apačia ir atlenkiamomis 
rankovėmis, dydžiai: S–XXXL

Megztinis 
minkšto trikotažo,

su polo iškirpte,
dydžiai: S–XXL

Kelnės 
veliūrinės, su kišenėmis,
vienspalvės, dydžiai: S–XXL

Džemperis 
su gobtuvu 
veliūrinis, su atlasiniu 
raišteliu ir didele kišene,
vienspalvis, dydžiai: S–XXL

5 € 9 €

10 €

10 €

10 €

7 €

10 €

yra ir:

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2022 08 04 iki 2022 08 10
mėgaukis kokybe, 
             pamilk kainas



9 €9 

Pakabinama 
dekoracija 
makrame stiliaus, 
tekstilinis audinys,
dydis: 50 x 70 cm

Stalinė lempa 
keraminis pagrindas
su tekstiliniu gaubtu,
ø 22,5 cm, aukštis 39 cm

Dekoracija 
gėlių kompozicija 
po stikliniu gaubtu,
ø 11,5 cm, aukštis 22 cm

Žvakidė 
dydis:

ø 12,5 cm, aukštis 21 cm – 6 €,
ø 16,5 cm, aukštis 30 cm – 9 €

Dirbtinis 
augalas 

aukštis 96 cm

Pagalvėlės 
užvalkalas 
iš dirbtinio kailio,

dydis: 50 x 50 cm

12 €

12 €

4 50
€

5 €

6 €
 nuo 

yra ir:

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



Kėdės 
pagalvėlė 
iš dirbtinio kailio,
ø 39 cm

Krepšys 
pintas, iš natūralios medžiagos,
su apvaliomis rankenomis, 
ø 24–32 cm, aukštis 31 cm

Padėklas 
iš hiacinto žolės,
su medinėmis rankenomis,
dydis: 24 x 24 x 11 cm

Krepšelis 
iš velvetinio audinio, 
su tekstilės pamušalu, pasirink:
16 x 16 x 10 cm – 2 €,
20 x 20 x 11 cm – 3 €,
25 x 25 x 12 cm – 4 €

Vazonas 
keraminis, su įspaustu
raštu, pasirink:
ø 13,5 cm, aukštis 13 cm – 4,50 €,
ø 16 cm, aukštis 15,5 cm – 6 €

Staltiesė 
su raštu,

dydis: 140 x 220 cm

4 50
 nuo 

€

2 €
 nuo 

4 €
5 €

10 €

10 €

yra ir:

yra ir:

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Sek naujienas: Pirk be rūpesčių!

* Grąžinimo taisykles rasi 
www.pepco.lt

Galima grąžinti
per 30 dienų

Klientų aptarnavimo centras:

klientas.lt@pepco.eu

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. 

pepcoltu pepco.lt@pepcoltu


