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7 €
Stalinė lempa
su aksominiu gaubtu  
ir metaliniu pagrindu, 
dydis: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Užuolaida

iš aksomo,  
dydis: 135 x 260 cm

TOP!
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3 €
 nuo Sulankstoma dėžė 

su raštu, dydžiai: 
32 x 32 x 32 cm – 3 €, 
su langeliu, uždaroma, 
30 x 30 x 30 cm – 5 €

10 €Vazono dėklas  
metalinis, 

su metalinėmis kojelėmis, 
dydis: 15 x 15 x 50 cm

7 €
Pagalvėlė

su aksominiu užvalkalu, 
dydis: 35 x 50 cm

5 €
Kvepianti žvakė

stikliniame inde,  
su metaliniu dangteliu, 

yra įvairių spalvų ir kvapų, 
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

7 €
Stalinė lempa
su aksominiu gaubtu 
ir metaliniu pagrindu, 
dydis: 17 x 17 x 39 cm

10 €
Užuolaida
iš aksomo,  
dydis: 135 x 260 cm

2 €
 nuo

Dėžė 
dydžiai: 

24 x 14 x 10 cm – 2 €, 
su rankenomis, 27 x 17 x 12 cm – 2,5 €, 

34 x 20 x 14 cm – 4 €, 
su dangteliu ir rankenomis, 38 x 24 x 17 cm – 5 €,

42 x 28 x 19 cm – 6 €

10 €
Pledas 
minkštas, iš mikropluošto, 
dydis: 130 x 170 cm  yra ir:

  

 

yra ir:

 

yra ir:
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2 50 
  nuo

€

12 €
Vaza 
stiklinė, su dekoratyvine 
medine perdanga,
ø 14,5 cm, aukštis 23 cm

5 €

Dekoratyvinė  
pelėda
keraminė, 
dydis: 
13 x 9,8 x 15,3 cm

Krepšelis
bambukinis, su tekstiliniu 

pamušalu, dydžiai: 
21 x 14 x 12 cm – 2,5 €, 
30 x 18 x 18 cm – 5 €, 

33 x 22 x 20 cm – 6 €, 
36 x 26 x 22 cm – 7 €, 

39 x 29 x 24 cm – 10 €

5 €
Rudeninė dekoracija

dydis: 48,5 x 41,5 x 7 cm

3 €

Dekoratyvinis  
moliūgas

keraminis, 
su minkšta danga, 

dydis: ø 9,5 cm, 
aukštis 9 cm

30 €
Pufas
minkštas,  
su geometriniu raštu, 
dydis: 38 x 38 x 38 cm

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



4 € Pusryčių indai
akmens masės indai, pasirink: 
desertinė lėkštė, ø 21 cm – 4 €, 
dubenėlis, ø 15,4 cm – 5 €,  
negili lėkštė, ø 26,5 cm – 6 €

5 €
Puodelių rinkinys, 2 vnt.
porcelianiniai,  
su auksinės spalvos elementais,  
talpa po 360 ml

12 €

Arbatinukas su šildytuvu 
iš borosilikatinio stiklo, 
atsparus žemai  
ir aukštai temperatūrai, 
galima plauti indaplovėje  
ir naudoti mikrobangų  
krosnelėje, 
talpa 1,5 l

9 €
Termosas

iš nerūdijančio plieno, 
talpa 530 ml

3 €
Puodelis

akmens masės, 
talpa 380 ml

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



10 €

Peilių rinkinys  
su laikikliu, 4 vnt.

iš nerūdijančio plieno, 
laikiklis su medžio raštu, 

rinkinį sudaro: 
šefo peilis, ilgis 20 cm, 

universalus peilis, ilgis 20 cm, 
duonos peilis, ilgis 19,5 cm, 

daržovių ir vaisių peilis, ilgis 9 cm

4 €
Vaisių  

krepšelis
metalinis, ø 23 cm

10 €
Pipirų malūnėlis

medinis, 
su keraminiais peiliukais, 

aukštis 30 cm

12 € Indų džiovyklė
metalinė, su medinėmis rankenomis,  
dydis: 46 x 26 x 18 cm

20 €

Duoninė
metalinė,  

su bambukiniu dangčiu  
ir priekinėmis durelėmis,  

dydis: 35,5 x 21,5 x 20 cm

2 €
Popierinių  

rankšluosčių  
laikiklis

metalinis, 
aukštis 28,5 cm

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



5 €
nuo

Rankšluostis,  
100 % medvilnės 
dydis: 
50 x 100 cm – 5 €,
70 x 140 cm – 10 €

4 €Dantų  
šepetėlių laikiklis

keraminis

3 €
Muilo  

dozatorius
keraminis

7 €
Vonios kilimėlis 

su minkštu, švelniu kailiu, 
dydis: 50 x 80 cm

10 €
Vonios šiukšliadėžė
metalinė, su pedalu,  
talpa 10 l

pasiūlymai galioja nuo 2022 09 22 iki 2022 10 05
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3 €
 nuo

Grindų šluostė
su teleskopine  
metaline rankena – 6 €,
atsarginis šluostės  
užvalkalas – 3 €

4 €

„BranQ“  
rūšiavimo šiukšliadėžė
su rankena,  pasirink: 
popieriui, stiklui arba plastikui, 
talpa 10 l

20 €„Casa Si“ skalbinių džiovyklė
metalinė, sulankstoma, 

matmenys išskleidus: 
128 x 63,5 x 128 cm,

matmenys suskleidus 
63,5 x 159 x 2,5 cm 

4 €
 nuo

Dėžutė
su juostelėmis, 

su dangčiu, pasirink: 
talpa 6 l – 4 €,
talpa 13 l – 6 €

4 €
Valymo reikmenys
šluotelė su semtuvėliu – 4 €,
dulkių šluostė,  
iš mikropluošto – 4 €

Virtuvės priedai 
pasirink:  
indų plovimo šepetys,  
elastinis, apvalus – 1,5 €,  
su neslystančiomis  
silikoninėmis rankenomis:  
indų šepetys – 1,5 €, 
butelių šepetys – 1,5 €

1 50 €

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



15 €
Striukė su gobtuvu 
žiemai, berniukams, 
užsegama užtrauktuku, 
su kišenėmis  
ir „Spiderman" raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

7 €
Džinsai
su elastanu,  
berniukams, 
su kišenėmis ir siuvinėjimu, 
dydžiai: 104–134 cm

16 €

Striukė su gobtuvu 
žiemai, mergaitėms, 

užsegama užtrauktuku, 
su kailio elementais, 

kišenėmis ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

9 €

Megztinis 
mergaitėms, 

iš minkšto trikotažo,
su kamuoliukais, 

dydžiai: 104–134 cm

3 €
Džemperis 
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

7 €
Džemperis  
arba sportinės  
kelnės
iš veliūro, mergaitėms, 
su „Minnie Mouse“  
aplikacija ir kaspinu, 
dydžiai: 104–134 cm

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



7 €

Rankinė ant juosmens
mergaitėms, 1 skyrius,

užsegama užtrauktuku, 
su reguliuojamu dirželiu, 

su „FlyHigh“ motyvais

4 €
Megzta kepurė 

berniukams, 
su atvartu, išsiuvinėtu  

užrašu ir „FlyHigh“  
motyvais, apimtis  

apie 54–56 cm

Kojinių rinkinys,  
2 poros

sudėtyje daug  
medvilnės, su elastanu, 

mergaitėms  
arba berniukams, 

su „FlyHigh“ motyvais, 
rinkinyje įvairūs dizainai, 

dydžiai: 31–38

10 €

Kuprinė  
paaugliams

1 skyriaus, užsegama  
užtrauktuku, 

su užtrauktuku  
užsegama  

išorine kišene, 
reguliuojamomis 

 petnešomis ir  
„FlyHigh“ motyvais

4 € Megzta kepurė 
mergaitėms,  
išsiuvinėtu užrašu ir „FlyHigh“  
motyvais, apimtis apie 54–56 cm

12 €

Džemperis su gobtuvu  
arba sportinės kelnės,  
100 % medvilnės 
mergaitėms, su kišenėmis  
ir „FlyHigh“ motyvais, 
dydžiai: 134–170 cm

12 €

Džemperis  
arba sportinės kelnės, 
100 % medvilnės
berniukams, su kišenėmis 
ir „FlyHigh“ motyvais, 
dydžiai: 134–170 cm

2 50 €

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



3 €
Kojinių rinkinys,  
2 poros*
sudėtyje daug medvilnės,
moterims, su „Cardio Bunny“  
motyvais, rinkinyje  
įvairūs raštai, 
dydžiai: 35–38, 39–42

15 €
Kuprinė
dygsniuota, 
su užtrauktuku užsegama  
išorine kišene, rankena 
ir reguliuojamomis  
petnešėlėmis, 
su „Cardio Bunny“ motyvais

15 €
Sportbačiai 

moterims, 
su „Cardio Bunny“  

motyvais, 
dydžiai:  36–41

15 €

Džemperis  
arba sportinės kelnės

medvilniniai,
su „Cardio Bunny“ raštu, 

pasirink: 
džemperis arba laisvos  

sportinės kelnės su kišenėmis, 
dydžiai: XS–XL

25 €
Striukė su gobtuvu
dygsniuota, 
su spaudėmis, 
kišenėmis ir
užapvalinta apačia,
su „Cardio Bunny“  
motyvais, 
dydžiai: S–L

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:
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7 €
Megzta kepurė
iš stambaus trikotažo, 
su aplikacija, 
universalaus dydžio

Krepšys per petį
dygsniuotas, 
su „Cardio Bunny“  
motyvais

10 €

12 €

„Cardio Bunny“  
palaidinė  
iš viskozės, su elastanu, 
su prakirpimu priekyje, 
dydžiai: XS–XL

15 €
Džemperis  

su gobtuvu  
arba sportinės  

kelnės
medvilninės,  

su „Cardio Bunny“  
motyvais, 

pasirink: džemperis  
arba laisvos

sportinės kelnės  
su kišenėmis, 

dydžiai: XS–XL

7 €
Gertuvės krepšys

dygsniuotas, 
su reguliuojamu dirželiu 

ir „Cardio Bunny“ motyvais

TOP!

yra ir:

   

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



• vidinis pašiltinimas

• aukštas aulas kulkšnies stabilumui užtikrinti

• „Velcro“ dirželiai ir užtrauktukai vaikiškuose batuose palengvina 
apsiavimą 

• tvirtas, neslystantis padas

• vandeniui atsparus, lengvai valomas paviršius

12 €
Batai 
berniukams, 
su pašiltinimu ir raišteliais, 
dydžiai: 33–39

12 €
 nuo

10 €

10 €
Aulinukai 

moterims, 
su pašiltinimu ir dirbtiniu kailiu, 

dydžiai: 36–41

Aulinukai*
sutvirtinti ties pirštais, su šoninėmis  

elastinėmis juostelėmis, tvirtu, neslystančiu padu  
ir aukštu aulu kulkšnies stabilumui užtikrinti, 
pasirink: mergaitėms, dydžiai: 32–37 – 12 €,

arba moterims, dydžiai: 36–41 – 17 €

9 € Batai 
mergaitėms, su pašiltinimu 
ir dirbtiniu kailiu, dydžiai: 32−37

10€

Batai
berniukams,

su pašiltinimu, 
su „Velcro“ juostelėmis,

dydžiai: 22–32

7 € Batai 
mergaitėms, su pašiltinimu 
ir dirbtiniu kailiu, dydžiai: 22–31

Batai 
mergaitėms, 

su pašiltinimu, 
su raišteliais, 

su dirbtiniu kailiu, 
dydžiai: 22–31

„INTERTEK" yra pasaulinė gaminių kokybės ir saugos paslaugų teikėja pramonės šakoms visame pasaulyje.  
„INTERTEK" (Bendrosios kokybės užtikrinimo sertifikatas) patvirtina gamintojo deklaruotas produkto  
funkcines savybes.

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

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


