
Dovanos mažiems 
ir dideliems

  Virtuvės 
gurmanams  
   ir daugeliui  
      kitų 

       Nuotykių  
   ieškotojams 

    
Atmosferos  
   kūrėjams



Ksilofonas - pianinas  
su „Paw Patrol“ arba  
„Peppa Pig“ piešiniais, 
vaikams nuo 2 metų

Ksilofonas
medinis, pasirink: 

su „Mickey Mouse“ arba „Minnie Mouse“ piešiniu,  
vaikams nuo 18 mėn.

Žaislinė virtuvė  
su kriaukle ir čiaupu  

iš bioplastiko, rinkinyje: baterijomis  
maitinamas vandens čiaupas  

ir virtuvės reikmenys, 
vaikams nuo 3 metų, 

baterijos parduodamos atskirai

Traukinukas su vagonėliais 
su šviesomis ir garsais, 

vaikams nuo 3 metų, 
su baterijomis

Vilkikas  
su 4 automobiliais, 

iš bioplastiko, 
vaikams nuo 18 mėn., 

su baterijomis

Žaidimas „Pagauk kirminą“  
rinkinyje lazdelė  
su magnetu ir 10 kirminų,  
vaikams nuo 3 metų

12 €

7€

10 €

12 €

15 €

7 €

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:
   

Nuotykių 
ieškotojams 
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Interaktyvus meškiukas  
skleidžiantis muziką ir širdies
plakimo garsus,
su baterijomis

Minkštas žaislas  
„Looney Tunes“, pasirink: 
„Bugs Bunny“, „Taz“ arba „Tweety“, 
aukštis: 30 cm, 
vaikams nuo 12 mėn.

Žaislinis šuniukas  
arba kačiukas   

interaktyvus, 
vaikšto su pavadėliu, 

vizgina uodegą, 
skleidžia garsus, 

vaikams nuo 3 metų, 
baterijos parduodamos atskirai

Meškiukas 
su kaspinu, 
aukštis: 80 cm, 
vaikams nuo 2 metų

Minkštas žaislas
„Paw Patrol“, su žieminiais drabužiais,
pasirink: „Skye“, „Marshall“ arba „Chase“, 
ilgis: 45 cm, vaikams nuo 3 metų

15 €

7 €

12 €

15 €

17 €

yra ir:
   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:
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Žaidimų rinkinys  
„Barbie Doll and 

Puppy Party”   
rinkinyje: lėlė,  

šuniukai ir priedai, 
vaikams nuo 3 metų

„Barbie  
Doll & Chelsea“  

virtuvės  
rinkinys  

rinkinyje: 2 lėlės, 
baldai ir  

aksesuarai, 
vaikams  

nuo 3 metų

Kūdikis - lėlė 
geria ir šlapinasi, 
rinkinyje lovelė, puodukas ir priedai, 
vaikams nuo 2 metų

Ponių rinkinys,  
12 vnt.  
su priedais,
vaikams nuo  
3 metų

Apyrankių rinkinys  
„Pasidaryk pats“  

dėkle, su priedais, 
vaikams nuo 6 metų

„L.O.L. Surprise! 
OMG“ lėlė 

su priedais, 
yra 4 modelių, 

vaikams nuo 3 metų

17 €

30 €

25 €

20 €

10 €

25 €
yra ir:

   

yra ir:
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Nusipurtančio  
kupranugario  
žaidimas  
dėkite daiktus  
ant kupranugario  
balno, bet  
būkite  
atsargūs – jei  
jis supyks,  
viską nusipurtys!  
Vaikams nuo  
3 metų 

Dėlionė  
„Dešimt viename“
su „Paw Patrol“   
arba „Peppa Pig“  
motyvais, 
vaikams  
nuo 4 metų

Žaislinė tešla „Play-Doh"
rinkinyje: priedai ir 7 spalvų tešla,  
pasirink iš 3 rinkinių, vaikams nuo 3 metų 

Žaislinės tešlos rinkinys  
rinkinyje: priedai ir 8 spalvų masė, 
vaikams nuo 3 metų

Rašymo ir magnetinė lenta  
„Paw Patrol" 

rinkinyje: magnetai, markeris,  
kreida ir kempinė, vaikams nuo 3 metų 

Rinkinys „Super Things  
Rivals of Kaboom”  
vaikams nuo 3 metų

10 €
9 €

10 €

12 €

11 €

20 €
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Žaidimų rinkinys  
„Hot Wheels“   

rinkinyje: lenktynių kilpa  
su paleidimo įtaisu  

ir 1 automobilis,  
vaikams nuo 3 metų

Automobilių trasa  
„Hot Wheels“   

rinkinyje: dviguba kilpa  
ir 1 automobilis, 

vaikams nuo 3 metų

Žaidimų rinkinys – automobilių  
plovykla „Hot Wheels Stunt  
& Splash Car Wash“  
rinkinyje: vandens indai, 
šviečiantis automobilis, liftas, 
rankinis volas ir džiovintuvas, 
vaikams nuo 3 metų

Sportinis  
automobilis  

„McLaren“  
valdomas  

nuotoliniu būdu, 
mastelis 1:24, 

vaikams nuo 3 metų, 
su baterijomis

Žaislinis sunkvežimis 
su garsais, pasirink: 

savivartis arba betono maišyklė, 
vaikams nuo 3 metų, 

su baterijomis

Besivartantis automobilis 
valdomas nuotoliniu būdu,  
su 2 komplektais ratų,  
vaikams nuo 3 metų,  
su baterijomis

9 €

25 €

30 €

12 €

33 €

20 €

yra ir:

 

yra ir:
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Dinozauras 
vaikšto, judina galvą  

ir skleidžia garsus, 
dydis: 44,5 x 25,4 cm, 
vaikams nuo 3 metų, 

su baterijomis

Visureigio  
ir dinozauro rinkinys   
dinozauras su  
judančiais elementais, 
skleidžia garsus, 
vaikams nuo 3 metų, 
su baterijomis

Šautuvas  
„Nerf Elite 2.0 Blaster“  
įeina 4 putplasčio kulkos, 
galima šaudyti visas  
kulkas iš eilės, 
vaikams nuo 8 metų 

Šaudymo  
į plūduriuojančius  
taikinius žaidimas  
rinkinyje: 2 žaisliniai šautuvai, 
10 putplasčio strėlių  
ir 10 putų  
polistirolo kamuoliukų, 
vaikams nuo 8 metų, 
baterijos  
parduodamos  
atskirai

Mikroskopas 
su priedais,  

80-450x priartinimas, 
pasukamas bokštelis,  

3 okuliarai,  
sukamas diskas  

su filtrais, skirtas mėginių 
 spalvoms keisti,  

vaikams nuo 8 metų 

Rinkinys  
„Bakugan Mythic“  

figūrėlė su 2 kolekcinėmis  
kortelėmis, 

vaikams nuo 6 metų 

25 €15 €

15 €

15 €

12 €

7 €

yra ir:

   

7



Papuošalų  
rinkinys, 5 vnt.  

su kalėdiniais motyvais, 
rinkinyje: grandinėlė,  

apyrankė, 2 plaukų  
segtukai ir žiedas

Papuošalų  
rinkinys, 3 vnt.  
su kalėdiniais motyvais, 
rinkinyje: grandinėlė  
ir 2 plaukų segtukai

Dirbtinio  
kailio rankinė 
nešiojama per petį 

Lankelis  
su kalėdiniais  
elementais, 
universalaus dydžio

Pižama  
iš veliūro, 

mergaitėms, 
rinkinyje marškinėliai  

ilgomis rankovėmis  
su raukiniu ir kelnės  

su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 92–128 cm

2 50 €

2 50 €

4 €

2 €

9 €

Kalėdinio stiliaus 
gerbėjams
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Pledas 
iš mikropluošto,  
su kalėdiniais motyvais, 
dydis: 130 x 170 cm

Pižama,  
100 % medvilnės  

berniukams, 
su kalėdiniais motyvais, 

dydžiai: 134–176 cm

Puodelis su dangteliu 
keraminis, su kalėdiniais motyvais, 
su sidabro spalvos elementais, 
talpa: 400 ml

LED namelis  
metalinis, 
su kalėdiniais  
motyvais, 
dydis:  
13 x 11,5 x 23 cm

Puodelis 
keraminis,  
su kalėdiniais  
motyvais, 
dovanų dėžutėje, 
įvairių dizainų, 
talpa: 400 ml

Šlepetės - lokiai  
su kalėdiniais motyvais, 
dydžiai: 33–392 50 €

7 € 7 €

6 € 9 €

6 €
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Pižama 
moterims, 

su kalėdiniais  
motyvais, 

dydžiai: S–XL

Kojinės  
iš šenilo, moterims, 

dovanų dėžutėje, 
su kalėdiniais motyvais, 

dydžiai: 35–38, 39–42

Šerpos vilnos pledas   
dvipusis, languotas, 
dydis: 150 x 200 cm

Kojinės - šlepetės
moterims, neslystančios,  
su kalėdiniais motyvais,  
dydžiai: 35–38, 39–42

Plaukų aksesuarai  
rinkinyje: gumelė  

ir 2 plaukų segtukai, 
su kalėdiniais motyvais

12 €

3 €

15 €

3 €

2 €

Atsipalaidavimo 
ekspertams
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Kojinės 
iš šenilo, moterims,  

neslystančios,  
su kalėdiniais motyvais,  

dydžiai: 35–38, 39–42

Šlepetės - elniukai 
su kalėdiniais motyvais, 
dydžiai: 36–41

Pižama  
iš mikropluošto, moterims,  
su kalėdiniais motyvais, 
dydžiai: S–XLLankelis plaukams 

su kalėdiniais elementais, 
universalaus dydžio

Pižama  
mergaitėms, 

su kalėdiniais  
motyvais, 

dydžiai: 92–128 cm

5 €

5 €

12 €
2 €

6 €
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Žvaigždučių  
rinkinys, 3 vnt.   
rinkinyje  
įvairios spalvos, 
dydis: ø 15 cm

Puodelių  
rinkinys, 2 vnt. 

keraminiai, 
su kalėdiniais motyvais, 

dovanų dėžutėje, 
talpa: 400 ml

Dėžutė 
su kalėdiniu pakabuku, 

dydis: 16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Namų kvapų rinkinys  
su stikliniu difuzoriumi 
ir nendrių lazdelėmis, talpa: 80 ml

Dėžutė  
iš veliūro, su kaspinu,

pasirink: 
ø 14,5 cm, aukštis: 14 cm – 2,5 €, 

ø 17,5 cm, aukštis: 16 cm – 3 €

Šerpos vilnos pledas  
dvipusis, dydis: 150 x 200 cm

2 50 
  nuo

€

5 €

5 €

3 €

4 €

15 €

yra ir:

   

yra ir:
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Pagalvėlės  
užvalkalas  
su kalėdiniais  
motyvais, 
dydis: 45 x 45 cm

Pledas 
iš mikropluošto,
su kalėdiniais motyvais, 
dydis: 130 x 170 cm

Indelis 
metalinis, su dangteliu, 
su kalėdiniais motyvais, 
dydis: 26,4 x 17,5 x 9,7 cm

Puodelis 
stiklinis, 

permatomas, 
su kalėdiniais  

motyvais, 
talpa: 400 ml

Puodelis 
keraminis, 

su kalėdiniais motyvais, 
dovanų dėžutėje, 

įvairių dizainų, 
talpa: 400 ml

Pledas 
iš mikropluošto, 
su kalėdiniais motyvais, 
dydis: 130 x 170 cm

5 €

6 €

4 €
6 €

6 € 2 50 €

yra ir:

   

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

Dekoratyvinis  
elnias  
su teleskopinėmis  
kojomis, 
aukštis: 78–100 cm

Dekoratyvinis elnias  
metalinis, ant medinio pagrindo,  
dydis: 10 x 5,5 x 14 cm  
arba 10 x 5,5 x 12,5 cm

Žvakidė su elniais 
medinė, su metaliniais žvakių laikikliais  
ir stikliniais gaubtais, 
dydis: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Namelio formos  
žvakidžių rinkinys, 4 vnt.
su metaliniais kaminais,  
dydžiai: 11,5 x 9 x 3,1 cm 
ir 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Pagalvėlės užvalkalas 
iš medvilnės, 

dydis: 45 x 45 cm

7 €

12 €

6 €
10 €

5 €

4 50 €
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Atmosferos 
kūrėjams



Dekoratyvinė  
fėja 

sėdinti, 
aukštis: 40 cm

Dekoratyvinis  
nykštukas 

su gofruota  
kepuraite, 

aukštis: 52 cm

Žvakidė 
keraminė, 
arbatinėms  
žvakutėms, 
su kalėdiniais  
motyvais, 
Ø 12 cm,  
aukštis: 13,5 cm

Kvepianti žvakė  
stikliniame inde, su dangteliu, 

Ø 13,5 cm, aukštis: 8 cm

Dekoratyvinė  
fėja

stovinti, 
aukštis: 50 cm7 €

5 €5 €

5 €

7 €

yra ir:
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Arbatinių šaukštelių  
arba desertinių  
šakučių rinkinys, 4 vnt.
metaliniai, 
su kalėdiniais  
elementais

Puodelis  
su lėkštute 
keraminiai,
su kalėdiniais  
motyvais,
dovanų dėžutėje, 
talpa: 370 ml

Stiklinių  
rinkinys, 2 vnt. 

su kalėdiniais  
motyvais, 

talpa: 520 ml

Rinkinys kokteiliams  
su kokteiline 
ir priedais  
nerūdijančio plieno

5 €

5 €

5 €

20 €

16

Gero stiliaus 
mėgėjams



Puodelis  
su lėkštute  
keraminiai, 
su kalėdiniais motyvais
ir aukso spalvos  
elementais, 
talpa: 450 ml

Viskio  
rinkinys, 5 vnt. 
rinkinyje dekanteris  
ir 4 stiklinės

Servetėlių žiedų rinkinys, 2 vnt.  
metaliniai, su kalėdiniais motyvais

Vyno kamštis   
metalinis, 
su silikoniniu sandarikliu, 
pasirink iš įvairių papuošimų

Puodelis  
su dangteliu  
keraminis, 
su kalėdiniais  
motyvais
ir aukso  
spalvos elementais, 
talpa: 330 ml 

6 €

17 €

4 €

6 €

4 50 €
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Prieskonių indelių  
rinkinys, 2 vnt.

keraminiai, 
su kalėdiniais motyvais, 

druskai ir pipirams

Puodelių rinkinys, 2 vnt. 
keraminiai, 
su kalėdiniais motyvais, 
dovanų dėžutėje, 
talpa: 400 ml

Keksiukų dekoravimo rinkinys   
rinkinyje: 24 formelės ir 24 lazdelės

Serviravimo lenta  
su 4 dubenėliais  

bambukinė,  
su keraminiais dubenėliais, 

dydis: 19 x 19 cm

Serviravimo lenta  
su 5 dubenėliais 
bambukinė, su keraminiais  
kalėdinės eglutės formos  
dubenėliais, Ø 30 cm

5 €

5 €

12 €
20 €

1 50 €

yra ir:

 
  

yra ir:
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Mėgstantiems 
užkandžiauti



Serviravimo lenta 
keraminė, 
su kamštiniu įdėklu, 
su kalėdiniais motyvais, 
Ø 26 cm

Dekoracija  
„Spragtukas”  

medinė,  
dydis: 9 x 8 x 38 cm

Mentelių ir  
formelės rinkinys  
su kalėdiniais motyvais,  
2 mentelės su silikoninėmis  
galvutėmis, 1 formelė  
iš nerūdijančio plieno

7 €

10 €

4 €

yra ir:
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Kepimo  
rinkinys

rinkinyje: prijuostė,  
silikoninė mentelė,  

kepimo forma,  
duonos maišelis

Puodelių  
rinkinys, 2 vnt. 
keraminiai,
su kalėdiniais motyvais, 
dovanų dėžutėje, 
talpa: 400 ml

12 €

5 €

20

Virtuvės 
gurmanams



Termosinis  
puodelis  
metalinis, 
su kalėdiniais  
motyvais, 
talpa: 350 ml

Plokščia gertuvė su priedais  
metalinė, 
pasirink iš įvairių variantų 

Rinkinys sūriui 
bambukinė lentelė 
su 3 serviravimo įrankiais 
ir kamščiatraukiu, 
Ø 21,5 cm

Elektrinis  
vyno  
atidarytuvas  
metalinis

Vyno kamščių  
rinkinys, 3 vnt.  
metaliniai,  
su silikoniniais  
sandarikliais

Sūrio serviravimo  
lenta su įrankiais 

marmurinė su  
akacijos mediena, 

su sūrio peiliu ir šakute,
dydis: 29,5 x 22 x 1,2 cm

9 €

6 €

12 €
10 €

10 €

10 €
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Termosinis  
puodelis 
metalinis,  
su kalėdiniais motyvais, 
talpa: 350 ml

Plokščia gertuvė  
su priedais  

metalinė,
pasirink iš įvairių variantų 

Arbatos  
puodelis  
su sieteliu
keraminis, 
su dangteliu, 
su kalėdiniais  
motyvais, 
talpa: 400 ml

Skardinių dėžučių  
rinkinys, 2 vnt.  

metalinės, su dangteliais, 
su kalėdiniais motyvais, 

dydžiai: 14,5 x 14,5 x 5 cm, 
18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Puodelių  
rinkinys, 2 vnt. 

keraminiai, 
su kalėdiniais motyvais, 

dovanų dėžutėje, 
talpa: 400 ml

9 €

6 €

5 €
5 €

5 €
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Apibrauk savo svajonių žaislą žaliu pieštuku
ir išsiųsk laišką Kalėdų Seneliui!

Mano svajonių žaislai



Dar daugiau įkvėpimo  
rasi www.pepco.lt 

Šio pasiūlymo prekes PEPCO parduotuvėse bus galima įsigyti nuo 2022 m. lapkričio 3 d. 
Pasiūlymas galioja, kol yra prekių. Kai kuriomis prekėmis bus prekiaujama tik 2022 m.  

lapkričio pabaigoje - gruodžio pradžioje. 
Prekių kiekis ir prieinamumas parduotuvėse gali skirtis.

Nuotraukose pavaizduoti pavyzdžiai gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų prekių. 
Galimos spaudos klaidos, dėl kurių gali skirtis kataloge  

ir parduotuvėse matomos prekių kainos.

Mielas  
  Kalėdų Seneli!

     Ačiū!
  Linksmų Kalėdų :)

    Mano vardas ........................ 
Man ............. metų, aš gyvenu .......................................................................

 Man labai patinka dovanos,  
jas taip smagu gauti. 

Savo svajonių dovanas apibraukiau  
   kitoje laiško pusėje!


