
10 €
 nuo

„Bekkin“ striukė  
su gobtuvu
„softshell“, atspari vėjui,  „softshell“, atspari vėjui,  
laidi orui, užsegama  laidi orui, užsegama  
užtrauktuku, užtrauktuku, 
su užtrauktuku  su užtrauktuku  
užsegamomis kišenėmis užsegamomis kišenėmis 
ir šviesą atspindinčiomis  ir šviesą atspindinčiomis  
detalėmis, pasirink:detalėmis, pasirink:
mergaitėms, atspari vandeniui,  mergaitėms, atspari vandeniui,  
dydžiai: 104–134 cm – 10 €,dydžiai: 104–134 cm – 10 €,
vyrams, atspari drėgmei,  vyrams, atspari drėgmei,  
dydžiai: S–XXL – 15 €dydžiai: S–XXL – 15 €

Pasiūlymai galioja nuo 2023 02 09 iki 2023 02 22 arba kol yra prekių.

Nenustok judėti

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

NAUJIENA



11 € 15 €

15 €

12 €

6 €

7 €

„Bekkin“ sportinės kelnės  
vyrams, su juosmens raišteliu, vyrams, su juosmens raišteliu, 
priekinėmis kišenėmis, priekinėmis kišenėmis, 
slapta kišene nugaroje slapta kišene nugaroje 
ir šviesą atspindinčiomis  ir šviesą atspindinčiomis  
detalėmis, dydžiai: S–XXL detalėmis, dydžiai: S–XXL 

„Bekkin“ sportbačiai 
moterims, su raišteliais, 
su šviesą atspindinčiomis detalėmis
ir profiliuotais vidpadžiais, dydžiai: 36–41

„Bekkin“ striukė  
su gobtuvu 
 „softshell“, atspari vėjui   „softshell“, atspari vėjui  
ir drėgmei, laidi orui,  ir drėgmei, laidi orui,  
užsegama užtrauktuku, užsegama užtrauktuku, 
su užtrauktuku užsegamomis  su užtrauktuku užsegamomis  
kišenėmis, „velcro“ užsegimais  kišenėmis, „velcro“ užsegimais  
ant rankovių ir šviesą  ant rankovių ir šviesą  
atspindinčiomis  atspindinčiomis  
detalėmis, pasirink: detalėmis, pasirink: 
moterims, dydžiai: 36–46, moterims, dydžiai: 36–46, 
vyrams, dydžiai: S–XXL vyrams, dydžiai: S–XXL 

„Bekkin“ tamprės  
moterims, sportui, greitai džiūstančios,moterims, sportui, greitai džiūstančios,
laidžios orui, su blizgiais  laidžios orui, su blizgiais  
elementais šonuose elementais šonuose 
ir šviesą atspindinčiomis  ir šviesą atspindinčiomis  
detalėmis, dydžiai: XS–XL detalėmis, dydžiai: XS–XL 

„Bekkin“ marškinėliai, 100 % medvilnės 
vyrams, su logotipu, dydžiai: S–XXL

„Bekkin“  
marškinėliai  
moterims,  
sportui, greitai  
džiūsta, laidūs  
orui, 2 spalvų,  
dydžiai: XS–XL

pasiūlymai galioja nuo 2023 02 09 iki 2023 02 22
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

ATSPARUS 
VANDENIUI

ATSPARUS 
VĖJUI

YPATYBĖS LAIDUS ORUI

Nenustok judėti



17 €

12 €

10 €

12 €

15 €

12 €

„Bekkin“ sportbačiai 
vyrams, su raišteliais, 
su šviesą atspindinčiomis detalėmis
ir profiliuotais vidpadžiais,  
dydžiai: 40–45

„Bekkin“  
džemperis   
moterims, sportui, 
šiltas, aukštu kaklu, 
užsegamas užtrauktuku  
po kaklu, 
su kišenėmis, vienspalvis, 
dydžiai: S–XXL

Džemperis  
su gobtuvu
sudėtyje daug medvilnės,  
moterims, ilgo kirpimo,  
su skeltukais šonuose 
ir užrašu, dydžiai: S–XXL

„Bekkin“  
džemperis  
su gobtuvu 

vyrams,  
užsegamas  

užtrauktuku, 
su kišenėmis  

ir šviesą  
atspindinčiomis  

detalėmis, 
dydžiai: S–XXL

„Bekkin“  
sportinės  

kelnės 
vyrams, su  

juosmens raišteliu, 
užtrauktukais  

užsegamomis kišenėmis
ir šviesą atspindinčiomis  

detalėmis,
dydžiai: S–XXL

„Bekkin“ sportinės kelnės   
moterims, šiltos, su aukštu, elastiniu,  

figūrą formuojančiu juosmeniu ir užtrauktukais  
užsegamomis kišenėmis, vienspalvės, dydžiai: S–XXL

NAUJA
Prekės iš NAUJOS „Bekkin“ KOLEKCIJOS  

parduotuvėse pažymėtos šiuo ženklu

GREITAI 
DŽIŪSTANTIS

ŠVIESĄ 
ATSPINDINČIOS 

DETALĖS

ŠILTAS PROFILIUOTAS 
VIDPADIS



12 €

5 €

15 €

6 €
„Bekkin“ striukė su gobtuvu 
 „softshell“, atspari vėjui ir vandeniui,   „softshell“, atspari vėjui ir vandeniui,  
laidi orui, užsegama užtrauktuku, laidi orui, užsegama užtrauktuku, 
su užtrauktuku užsegamomis kišenėmis su užtrauktuku užsegamomis kišenėmis 
ir šviesą atspindinčiomis detalėmis, pasirink: ir šviesą atspindinčiomis detalėmis, pasirink: 
berniukams su „velcro“ užsegimais ant rankovių, berniukams su „velcro“ užsegimais ant rankovių, 
mergaitėms su elastiniais rankogaliais, mergaitėms su elastiniais rankogaliais, 
dydžiai: 134–170 cmdydžiai: 134–170 cm

„Bekkin“ marškinėliai  
berniukams, greitai džiūstantys, 

su logotipu ir šviesą atspindinčiomis  
detalėmis, dydžiai: 134–170 cm

„Bekkin“ sportbačiai*  
berniukams, su raišteliais, 
šviesą atspindinčiomis detalėmis
ir profiliuotais vidpadžiais, dydžiai: 33–39
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„Bekkin“ marškinėliai  
mergaitėms, greitai džiūstantys,  
laidūs orui, su logotipu ir šviesą  
atspindinčiomis detalėmis, 
dydžiai: 134–170 cm

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

Nenustok judėti

ATSPARUS 
VANDENIUI

ATSPARUS 
VĖJUI

YPATYBĖS LAIDUS ORUI



10 €
10 €

15 €

10 €

10 €
10 €

„Bekkin“ džemperis  
su gobtuvu  

berniukams, su didele kišene priekyje 
ir šviesą atspindinčiomis detalėmis, 

dydžiai: 134–170 cm

„Bekkin“ džemperis su gobtuvu 
mergaitėms, su blizgančiomis juostomis ant rankovių,  
šviesą atspindinčiomis detalėmis
ir logotipu, dydžiai: 134–170 cm

„Bekkin“ sportbačiai*
mergaitėms, su raišteliais, 
šviesą atspindinčiomis detalėmis
ir profiliuotais vidpadžiais, dydžiai: 32−37   

Striukė su gobtuvu 
mergaitėms, 

atspari vėjui ir drėgmei,  
užsegama užtrauktuku, 

su šerpos vilnos pamušalu, 
elastingais rankogaliais, 

kišenėmis ir užrašu, 
dydžiai: 74–98 cm
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„Bekkin“  
sportinės  

kelnės  
berniukams, su  

juosmens raišteliu, 
kišenėmis ir šviesą  

atspindinčiomis  
detalėmis, 

dydžiai:  
134–170 cm

„Bekkin“ sportinės kelnės 
mergaitėms, su juosmens raišteliu, 

kišenėmis ir logotipu, 
dydžiai: 134–170 cm

NAUJA
Prekės iš NAUJOS „Bekkin“ KOLEKCIJOS  

parduotuvėse pažymėtos šiuo ženklu

GREITAI 
DŽIŪSTANTIS

ŠVIESĄ 
ATSPINDINČIOS 

DETALĖS

ŠILTAS PROFILIUOTAS 
VIDPADIS



10 €

9 €

5 €
12 €

7 €

5 €

4 €
„Bekkin“ džemperis  

su gobtuvu  
užsegamas užtrauktuku, 

su kišenėmis, pasirink: 
mergaitėms, greitai  

džiūstantis, laidus orui, 
arba berniukams,  

dydžiai: 104–134 cm

„Bekkin“  
sportbačiai*  
su raišteliais, šviesą  

atspindinčiomis  
detalėmis 

ir profiliuotais  
vidpadžiais,  

pasirink: 
mergaitėms,  

dydžiai: 22–31,
berniukams,  

dydžiai: 22–32

„Bekkin“ sportinės kelnės   
berniukams, su juosmens raišteliu, berniukams, su juosmens raišteliu, 
kišenėmis ir logotipu, dydžiai: 104–134 cm kišenėmis ir logotipu, dydžiai: 104–134 cm 

„Bekkin“ striukė su gobtuvu  
„softshell“, atspari vėjui ir vandeniui,  „softshell“, atspari vėjui ir vandeniui,  

laidi orui, užsegama užtrauktuku, laidi orui, užsegama užtrauktuku, 
su užtrauktuku užsegamomis kišenėmissu užtrauktuku užsegamomis kišenėmis

ir šviesą atspindinčiomis detalėmis, pasirink:  ir šviesą atspindinčiomis detalėmis, pasirink:  
berniukams su „velcro“ juostelėmis ant rankovių, berniukams su „velcro“ juostelėmis ant rankovių, 

mergaitėms su elastiniais rankogaliais mergaitėms su elastiniais rankogaliais 
ir raštu,  dydžiai: 104–134 cm ir raštu,  dydžiai: 104–134 cm 
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„Bekkin“ marškinėliai* 
mergaitėms, greitai džiūstantys, 
laidūs orui, su dekoratyviniu skeltuku, 
dydžiai: 104–134 cm

„Bekkin“ marškinėliai,  
100 % medvilnės  
berniukams, su logotipu, 
dydžiai: 104–134 cm

„Bekkin“  
tamprės  

mergaitėms, sportui, mergaitėms, sportui, 
laidžios orui,  laidžios orui,  

greitai džiūstančios, greitai džiūstančios, 
su kontrastingais  su kontrastingais  

elementais elementais 
ir šviesą  ir šviesą  

atspindinčiomis  atspindinčiomis  
detalėmis, detalėmis, 

dydžiai:  dydžiai:  
104–134 cm 104–134 cm 

pasiūlymai galioja nuo 2023 02 09 iki 2023 02 22
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

LAIDUS ORUI ŠVIESĄ 
ATSPINDINČIOS 

DETALĖS

ATSPARUS 
VANDENIUI

LAIDUS  
ORUI

PROFILIUOTAS 
VIDPADIS

GREITAI 
DŽIŪSTANTIS

Nenustok judėti



4 €
 nuo

9 €

9 €

12 € 12 €

Striukė su gobtuvu  
berniukams, atspari vėjui ir drėgmei, 
užsegama užtrauktuku, su kišenėmis, 
galima prisegti užtrauktuku  
prie šiltos striukės, dydžiai: 74–98 cm

Striukė su gobtuvu 
berniukams, šilta, 

užsegama užtrauktuku, 
su kišenėmis ir aplikacija, 

galima prisegti užtrauktuku  
prie vandeniui  

atsparios striukės, 
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys,  
100 % medvilnės  

berniukams, rinkinyje: 
glaustinukė ilgomis rankovėmis, 

liemenė su gobtuvu ir užtrauktuku 
ir kelnės, su ,,Madagascar" motyvais, 

dydžiai: 62–92 cm

Kūdikio rinkinys,  
100 % medvilnės  

mergaitėms, rinkinyje: 
glaustinukė  

ilgomis rankovėmis, 
megztinis su  

spaustukais ir kelnės, 
su „Minnie Mouse“ motyvais, 

dydžiai: 62–92 cm

Glaustinukė su prailginimu,  
100 % medvilnės   
kūdikiams, su 2 eilėmis spaustukų, pasirink: 
berniukams, dryžuota,  
dydžiai: 62–92 cm – 4 €,
mergaitėms, su aplikacija 
ir siuvinėtomis rankovėmis, dydžiai: 
62–92 cm – 4,50 €

TOP!

©
D

is
n

ey
  

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

VIDINIS 
SLUOKSNIS

IŠORINIS 
SLUOKSNIS

Galima susegti 
užtrauktuku 
arba dėvėti 

atskirai!



2 €
 nuo

2 €
 nuo

3 €

2 50 
 nuo 

€

4 50 
 nuo

€

Kojinių rinkinys, 3 poros 
sudėtyje daug organinės medvilnės, 
su elastanu, mergaitėms, 
įvairūs raštai rinkinyje, dydžiai: 
23–30 – 2 €,
31–38 – 2,50 €

Liemenėlių rinkinys,  
2 vnt.  
95 % organinės medvilnės  
ir 5 % elastano, mergaitėms,  
rinkinyje skirtingos spalvos,  
dydžiai: 134–164 cm

Šortų tipo apatinių  
rinkinys, 2 vnt. 

95 % organinės medvilnės  
ir 5 % elastano, berniukams,  

su piešiniais, 
skirtingi raštai rinkinyje, dydžiai: 

92–128 cm – 4,50 € 
134–164 cm – 5 €

Kojinių rinkinys, 3 poros 
sudėtyje daug organinės medvilnės, 
su elastanu, berniukams, 
įvairūs raštai rinkinyje, dydžiai: 
23–30 – 2 €, 
31–38 – 2,50 €

Kelnaičių rinkinys, 2 vnt.  
95 % organinės medvilnės ir 5 % elastano,  
mergaitėms, rinkinyje skirtingos spalvos, dydžiai: 
92–128 cm – 2,50 € arba 134–164 cm – 3 €

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by ETKO
4886

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by CONTROL 
UNION 1000980

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’
Certified by USB

TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



1 80 €

4 €

2 €

4 €

0 80 €

2 50 €

Kelioninis  
piešimo rinkinys 
rinkinyje piešimo knyga 
ir 3 trinami žymekliai

Lipdukų bloknotas   
5 lipdukų lapai ir bloknotas, 
rinkis iš skirtingų rinkinių

3D lipdukai  
pasirink: 
su „Disney“ arba „Marvel“ motyvais

3D putplasčio mozaika  
rinkinyje: surenkamas modelis ir putplasčio  

lipdukai, rinkis iš skirtingų rinkinių

Antspaudų  
rinkinys, 26 vnt.
įvairūs raštai ir spalvos  

rinkinyje, rinkis iš  
skirtingų rinkinių

Nutrinamos  
piešimo kortelės

 su bambukiniu  
rašikliu, 6 lapai,  
įvairūs dizainai

TOP!

yra ir:

   
yra ir:

   

yra ir:

    
  

dostępne  
również:

    
  

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



5 €
 nuo

20 €

9 €

10 €12 € 2 50 €

Kavos staliukas  
su hiacinto žolės viršumi 
ir metalinėmis kojelėmis, 
ø 40 cm, aukštis 50 cm

Pintas krepšys  
su rankenomis, pasirink: 
ø 20,5 cm, aukštis 18 cm – 5 €,
ø 27 cm, aukštis 23 cm – 7 €,
ø 35 cm, aukštis 26 cm – 10 €,
ø 39 cm, aukštis 31 cm – 15 €

Dirbtinė  
žolė  

pintame  
vazono dėkle,  

ø 16 cm,  
aukštis 60 cm

Pagalvėlės  
užvalkalas, 

100 %  
medvilnės  

su raštu,  
dydis: 45 x 45 cm

Pagalvėlė  
su 100 % medvilnės užvalkalu,
su kutais, ø 40 cm

Pledas, 100 % medvilnės 
su iškiliu raštu, dydis: 130 x 160 cm

pasiūlymai galioja nuo 2023 02 09 iki 2023 02 22
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



12 €

3 €

5 €

7 €

9 €
12 €

2 50 €
Stalo kilimėlis 
„boho“ stiliaus, su kutais 
ir piešiniu, ø 38 cm

Staltiesė,  
100 % medvilnės 
dydis: 140 x 220 cm

Vazono dėklas  
iš hiacinto žolės, 
su plastikiniu  
vidiniu sluoksniu, 
ø 12,5–17,5 cm,  
aukštis 13 cm

Indas 
su dangteliu su bumbulu, 
ø 14 cm, aukštis 11 cm

Dekoracija  
pakabinama, iš natūralios medžiagos, 

dydžiai: ø 30 cm, ø 25 cm ir ø 20 cmStalinė lempa 
keraminė su tekstilės gaubtu, 
pagrindas – ø 14 cm, aukštis 19,5 cm, 
gaubtas – ø 22 cm, aukštis 16 cm, 
bendras aukštis 30 cm

Šviečianti girlianda  
su lempučių formos  

šviesomis, maitinama  
baterijomis, ilgis 165 cm,  

20 lempučių, baterijos  
parduodamos atskirai

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

19.HIN.81299 HOEHENSTEIN HTTI

www.tuv.com  
ID 1111236137



9 €
 nuo

5 €

9 €

9 €

Kvepianti sojų  
vaško žvakė 

stikliniame inde, 
su ažūriniu mediniu dangteliu, 

pasirink iš įvairių kvapų, 
ø 11 cm, aukštis 8,5 cm

Laikrodis 
metalinis, lofto stiliaus, 

su švytuokle, dydis: 15,5 x 31 x 3 cm, 
baterijos parduodamos atskirai

Vazono dėklas 
metalinis, lofto stiliaus, 

su kojelėmis, pasirink:
ø 20,5 cm, aukštis 19,6 cm – 9 €,  
ø 26,5 cm, aukštis 28 cm – 12 €

Padėklas 
su metalinėmis rankenėlėmis, 

dydis: 33 x 33 x 5/10 cm

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


