
 Pasiruošę 
mokyklai

Pasiūlymas galioja, kol parduotuvėse yra prekių.

mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



BŪTINA 
TURĖTI

PRADINIS RINKINYS MOKYKLAI
Prieš grįžtant į mokyklą labai svarbu turėti išsvajotą, bet ir praktišką 

mokyklinių reikmenų rinkinį. Nesijaudink, jei nepameni visko, ko reikia! 
Pažymėk pasirinktus produktus širdele ir kartu su vaiku sudaryk tobulą 

būtiniausių mokyklinių reikmenų sąrašą!

Dabar jūs jau pasiruošę apsipirkti!

Pažymėk 
dominančias 

prekes
Atsispausdink 
pirkinių sąrašąSukurk 

sąrašą kartu 
su vaiku!

Pridėk 
prie 

mėgstamiausių

kuprinė
MOKYKLAI:

sąsiuviniai
penalas
rašiklis ir flomasteriai
bloknotas
dažai
aplankas popieriui
geometrijos rinkinys
batų maišelis



2 €

0 20 €

0 65 €

1 80 €

A5 sąsiuvinis*  
16 lapų, 3 linijomis 
arba langeliais,
užapvalintais kampais,
su blizgiu viršeliu

A5 sąsiuvinis 
su spirale 
60 lapų, lapai linijomis 
arba balti, su nedidele 
užrašų knygele, užrašų 
lapeliais ir rašikliu

A5 sąsiuvinis 
60 lapų, langeliais 
arba linijomis*

A4 formato sąsiuvinis 
96 lapai langeliais,
kietais viršeliais su blizgia folija,
su sustiprintu įrišimu

A5 
60
LAPŲ

A4
96
LAPŲ

A5 
16
LAPŲ

A5 
60
LAPŲ

A5 
60
LAPŲvieta vardui 

ant viršelio

A5 
16
LAPŲ

NAUJIENA

* Prekė neparduodama jūsų regione.



20 €

20 €

Mokyklinė kuprinė  
berniukams, 2 skyrių, priekinė kišenė su 
skyriumi smulkiems daiktams, su 2 tinklinėmis 
šoninėmis kišenėmis, vidine kišene,
profiliuota nugarėle ir pakietintu dugnu, 
su reguliuojamomis minkštomis petnešomis, 
atšvaitais ir rankena viršuje,
dydis: 38 x 27 x 15 cm, 
svoris 470 g

Mokyklinė kuprinė 
mergaitėms, 2 skyrių,
priekinė kišenė su skyriumi smulkiems 
daiktams, su 2 tinklinėmis šoninėmis 
kišenėmis, vidine kišene, profiliuota 
nugara ir pakietintu dugnu, 
su reguliuojamomis minkštomis 
petnešomis, atšvaitais ir 
rankena viršuje,  
dydis: 38 x 27 x 15 cm, 
svoris 470 g

elastinės tinklinės 

šoninės kišenės

profiliuota
nugarėlė

reguliuojamas 
ilgis

atspari vandeniui

su atšvaitais

standus 

neperšlampamas 
dugnas

skyrius 
smulkiems 
daiktams

priekinė
kišenė

du skyriai

yra ir:

   

NAUJIENA



3 €

5 €

1 30 €

2 50 €

Penalas 
iš dirbtinio kailiuko, 
dydis: 19 x 7,5 x 5 cm

Penalas 
iš dirbtinio kailio,
su 3D elementais ir kišenėle, 
dydis: 22 x 8,5 x 3 cm

Penalas 
su šonine kišenėle, 
užsegamas užtrauktuku, 
dydis: 21 x 5,5 x 9,5 cm

„Pop–it“ penalas 
iš silikono, 
dydis: 21 x 4,5 x 7 cm

su talpia kišene

antistresinis, 
iš silikono

švelnus ir 
malonus liesti 

dirbtinis 
kailiukas

lengva
valyti

yra ir:

      



LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

5 €

12 €

3 €

2 €

2 50 €

1 80 €

Rašymo rinkinys  
užsegamame maišelyje,
rinkinyje: A5 sąsiuvinis su spirale,
metalinis penalas, 6 spalvoti 
pieštukai, pieštukas, trintukas,
drožtukas ir rašiklis,
su „Looney Tunes“ motyvais

Kuprinė 
vieno skyriaus, su užsegama išorine kišene,
reguliuojamomis petnešomis, rankena viršuje 
ir pakietinta nugarėle, su „Looney Tunes“ motyvais, 
iš neperšlampamos, lengvai valomos medžiagos, 
dydis: 29 x 40 x 15 cm

Penalas  
su 2 užtrauktukais 
užsegamomis kišenėmis,
atvartu ir rankena,
su „Looney Tunes“ 
motyvais

A5 sąsiuvinis 
su spirale 
80 lapų langeliais, 
su „Looney Tunes“ 
motyvais

Mokyklinis krepšys  
su „Looney Tunes“ 
motyvais, 
dydis: 34 x 43,5 cm

Spalvoti pieštukai, 
24 vnt. 
tūbelėje, 
su „Looney Tunes“ 
motyvais

2 užtrauktukai

A5 
80 
LAPŲ

A5 
80 
LAPŲ

24 
SPALVOS

standi nugarėlė

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   



12 €
5 €

5 €

2 50 €

1 30 €

1 80 €

1 50 €

0 80 €
Lipdukai, 11 vnt.  
su blizgučiais, 
su „Looney Tunes“ 
personažais ir motyvais

Penalas
su iškiliu piešiniu ir 
„Looney Tunes“ 
personažais

Sąsiuvinis 
su rašikliu 
su „Looney Tunes“ 
motyvais

Mokyklinis 
krepšys 
su „Looney Tunes“ 
motyvais, 
dydis: 34 x 43,5 cm

Kuprinė 
vieno skyriaus, su išorine 
užtrauktuku užsegama kišene, 
reguliuojamomis petnešomis, 
rankena viršuje ir pakietinta 
nugarėle, su „Looney Tunes“ 
motyvais, iš neperšlampamos, 
lengvai valomos medžiagos, 
dydis: 29 x 40 x 15 cm

Tušinukų 
rinkinys, 2 vnt. 
su „Looney Tunes“ 
motyvais

A5 užrašinė 
80 lapų langeliais, 
su išsiuvinėta 
„Looney Tunes“ 
aplikacija 

Antspaudų
rinkinys, 4 vnt. 
su rašalo pagalvėle, 
2 spalvų rašalu ir 
„Looney Tunes“ motyvais

2 užtrauktukai

blizga
A5 
80 
LAPŲ

2 rašalo
spalvos

A5 
80 
LAPŲ

reguliuojamas
ilgis

   

      

yra ir:

   

yra ir:

    
    

yra ir:

      

yra ir:

      

      

yra ir:

   

yra ir:

   



2 €

10 €

5 €

2 €

1 30 €

0 80 €

0 80 €

2 50 €

Rašiklių 
rinkinys, 3 vnt.  
rinkinyje įvairūs 
dizainai ir spalvos, 
pasirink iš 2 variantų

Trintukų 
rinkinys, 
3 vnt. 
rinkinyje įvairūs 
dizainai

Rašymo 
rinkinys  
rinkinyje: liniuotė, 
drožtukas, trintukas,
pieštukas ir tušinukas

Pieštukų 
rinkinys, 4 vnt. 
su trintuku, HB kietumo,
pasirink iš 2 dizainų

Tušinukas 
su kutu ir aplikacija, 
pasirink iš 3 dizainų

A4 arba A5 
sąsiuvinis 
su spirale  
100 lapų

Kuprinė 
vieno skyriaus su išorine 
užtrauktuku užsegama 
kišene, reguliuojamomis 
petnešomis, rankena 
viršuje ir pakietinta 
nugarėle, su vienaragio 
motyvu, iš holografinės 
medžiagos 

A5 užrašinė  
80 lapų, dirbtinio kailio viršelis 
su holografiniais elementais 

Penalas 
užsegamas 
užtrauktuku, 
su kutu, iš blizgios 
holografinės 
medžiagos 

1 30 €

A5 
100 

LAPŲ

A4 
100 

LAPŲ

HB

A5 
80 
LAPŲ

skirtukaipatogūs
yra ir:

   

yra ir:

   



2 €

7 €

0 80 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 50 €

A5 sąsiuvinis 
su spirale
80 lapų linijomis, 
su metalizuotu 
piešiniu ant viršelio 

Rašiklių 
rinkinys, 3 vnt.  
rinkinyje įvairūs 
dizainai ir spalvos

Rašymo 
rinkinys
rinkinyje: liniuotė, 
drožtukas, 
trintukas, 
pieštukas ir rašiklis 

Trintukų 
rinkinys, 
4 vnt.
rinkinyje įvairūs 
dizainai

Lapeliai 
užrašams, 300 vnt.
dėžutėje, klijuojami, 
lapelių dydis: 8 x 8 cm 

Mokyklinis 
krepšys 
su raštu, 
dydis: 33 x 43 cm 

Penalas su priedais
su 2 užtrauktukais, rinkinyje: flomasteriai, 
spalvoti pieštukai, pieštukas, trintukas, 
drožtukas ir užrašų knygutė, 
dydis: 19,5 x 13,5 x 4 cm

Lipnių lapelių 
rinkinys 
įvairių formų lapeliai 
knygelėje, pasirink 
iš 4 dizainų

A5 
80 
LAPŲ

300 
LAPELIŲ

su pri
edais

talpus

yra ir:

   

yra ir:

    
    

yra ir:

        



4 €

0 80 € 0 50 €

0 50 €

A4 techninės 
braižybos 
bloknotas
10 lapų

Temperos 
dažai, 
12 spalvų*  
12 tūbelių po 12 ml 

Vandens indas  
tapymui, saugantis nuo 
vandens išliejimo

Akvareliniai 
dažai, 
12 spalvų 
rinkinyje yra 
ir teptukas

A4
10 
LAPŲ

12 ryškių 
spalvų

saugus, 
nedidelė 

rizika 
išlieti 

vandenį

vandens 
pagrindu

ryškios 
spalvos

NAUJIENA

* Prekė neparduodama jūsų regione.



1 €

1 €

1 30 €

2 50 €

Plastilinas, 
13 spalvų  
pasirink: 
kvadratinis 
arba apvalus

Krepinio 
popieriaus 
rinkinys, 
10 spalvų  
dydis: 50 x 200 cm

Teptukų 
rinkinys, 
5 vnt.  
įvairaus storio

Vaškinės 
kreidelės, 
12 vnt. 
trikampės

trikampės 
formos

=
patogu 
laikyti

10 spalvų
yra ir:

   



0 50 €

0 80 €

4 € 0 40 €

1 80 €

Drožtukas 
2 dydžių 
pieštukams 

Žymekliai, 6 vnt. 
nutrinami, kiekvienas 
su trinamuoju galiuku 

Geometrijos 
rinkinys, 3 vnt. 
elastinis, rinkinyje: 
kampainis, matlankis 
ir 15 cm liniuotė 

Drožtukas 
su rankenėle 
su didele talpa

Trintukų 
rinkinys, 
2 vnt. 
trikampiai, 
minkšti

minkštas, 
lengva 
naudoti

lankstus

  6
  spalvos

dvipusiai

NUTRINAMI
storiems 
ir ploniems 
pieštukams

yra ir:

   

yra ir:

   

NAUJIENA



1 30 €

1 30 €

0 50 €

0 50 €

0 80 €

2 50 €

0 40 € 0 80 €
Pieštukų 
rinkinys, 
2 vnt.  
minkštas korpusas, 
su 0,5 mm šerdelių 
rinkiniu

Klijų rinkinys, 
3 vnt. 
3 x 9 g 

Rašiklių 
rinkinys, 3 vnt.
metalinis korpusas, 
rinkinyje įvairios spalvos

Skysti 
klijai
skaidrūs, 
talpa 50 ml 

A4 
aplankas 
su gumele  

A4 aplankas
vokas su spaude 

Žirklės 
su ergonomiška 
rankena 

Rašymo priemonių 
laikiklis
metalinis, 
dydis: 10 x 10 cm

mėlynas 
rašalas

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

      



2 €

2 50 €

2 50 €

BiC® 
žymekliai, 
4 vnt. 
pastelinių spalvų, 
su apsauga nuo 
išdžiūvimo ir 
guminiu korpusu

BiC® 
spalvoti 
pieštukai, 
12 vnt.
be medžio, 
ryškių spalvų

BiC® flomasteriai, 12 vnt.
vandens pagrindu, lengvai 
nuplaunamas rašalas, su tiksliais 
plonais galiukais 

galima palikti neuždengus 
iki 3 mėnesių!

patogus guminis 

korpusas su iškiliu raštu

nuplaunami 

nuo daugumos 
audinių

jokių
rakščių

12 
spalvų

3,3 mm

1,6 mm

galima palikti neuždengus 
iki 24 valandų

nutrinamas 
trintuku, 
išnyksta 
be žymių



* Prekė neparduodama jūsų regione.

2 50 €

2 50 €

2 50 €

1 50 €
BiC® 
pieštukai, 
4 vnt. 
be medienos, 
HB kietumo

BiC® nutrinamas 
rašiklis
gelinis, su trintuku 
ir guminiu korpusu

„TippEx Rapid“ 
korekcinis skystis*
greitai džiūstantis, 
talpa 20 ml 

BiC® klijų 
rinkinys, 2 vnt. 
popieriui, kartonui 
ir nuotraukoms, 
2 vnt. po 21 g 

HB

vandens pagrindu

saugi 
prekė

100 %
perdirbti

greitai 
džiūsta

itin tvirti, 

be medienos

jokių rakščių

nutrinamas 
trintuku, 
išnyksta 
be žymių



1 80 €

4 50 €

„Bambino“ 
nutrinamas rašiklis 
su trintuku ir 2 papildymais, lengvai 
valdomas, ergonomiškas, linijos 
storis 0,7 mm  

„Bambino“ spalvoti 
pieštukai, 12 vnt. 
mediniai, su drožtuku, rinkinyje 
yra ir auksinės bei sidabrinės 
spalvos pieštukai 

0,7 mm

nepamainomas 
mokantis

rašyti

su trintuku

pilnai padengia 

popierių, pritaikyti 

mažoms rankoms su drožtuku

auksinės 
spalvos

BŪTINA 
TURĖTI

yra ir:

   

yra ir:

   



2 50 €

2 50 €

2 30 €

„Bambino“ 
plakatų dažai, 
12 spalvų 
20 ml indeliuose 
su dangteliais

„Bambino“ 
plastilinas, 
18 spalvų 
18 lazdelių po 18 g 

„Bambino“ 
parkeris 
su rašalo 
kapsulėmis 

kairiarankiams ir 

dešiniarankiams
PARKERIS

iridžio plunksna, saugus 
ventiliuojamas dangtelis su 
anga pakabinimui, lengvai 
valdomas, pridedamos 
2 rašalo kapsulės 

KVADRATINIS 
PLASTILINAS

elastingas, lengva formuoti, 
netepa rankų, nelimpa prie 
paviršių, idealiai tinka mokytis 
ir žaisti, pridedamos 
2 blizgančios spalvos

PLAKATŲ 
DAŽAI

sertifikuoti pigmentai, 
paruošti naudoti be vandens, 
galima naudoti ant įvairių 
paviršių, lengvai nuplaunami 

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

Sek naujienas: Pirk be rūpesčių!

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.
Grąžinimo taisykles rasi

www.pepco.lt

Galima grąžinti
per 30 dienų

@pepcoltupepcoltu pepco.lt


