
2 50 €
Pakabų rinkinys, 8 vnt.
su veliūro apdaila, 
įpjovomis petnešėlėms 
ir pasukamais kabliukais, 
rinkis iš 4 spalvų rinkinių, 
pakabos dydis: 42 x 23 x 0,5 cm

TOP!

Praktiški  
sprendimai  
namams

Pasiūlymai galioja nuo 2023 02 23 iki 2023 03 08 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas



4 €
Galvos masažuoklis  
medinis, 
su silikoniniais šereliais ir rankena, 
dydis: 10 x 8,5 cm

5 €
Vonios  
pagalvėlė 
minkšta, 
atspari vandeniui, 
su siurbtukais 
ir raštu, 
dydis: 28 x 18 x 4 cm

4 €
Kosmetinė  
galvos juosta  
iš veliūro, 
dydis: 19 x 9,5 cm

4 €
Rankšluostis  

plaukams  
50 % medvilnės 

ir 50 % bambuko pluošto, 
dydis: 65 x 30 cm

5 €
 nuo

Rankšluostis,  
100 % medvilnės 

500 g/m2, 
su lapų raštu, 

pasirink: 
50 x 100 cm – 5 €, 
70 x 140 cm – 10 € 

15 €
Vonios lentyna  
bambukinė, reguliuojama, 
su metaline knygos atrama 
ir vieta aksesuarams, 
dydis: 70–105 x 22 x 3 cm

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

14.HPK.51859 HOHENSTEIN HTTI

   

pasiūlymai galioja nuo 2023 02 23 iki 2023 03 08
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



3 €
Vatos  

diskelių  
indas   

su dangteliu, 
ø 7,5 cm, 

aukštis: 19,4 cm

6 €
Vonios  

kambario  
veidrodis   

su bambuko rėmu 
ir reguliuojama kojele, 

dydis: 15,5 x 20 x 1,5 cm

4 €

Pakaba  
rankšluosčiams   
kabinama ant durų,  
metalinė, 
su 5 kabliukais  
skirtinguose aukščiuose, 
dydis: 38,5 x 8,5 x 30,5 cm

10 €

Šiukšlių  
dėžė 

metalinė, 
su iškiliu raštu 

ir pedalu  
dangčiui atidaryti, 

ø 16,8 cm,  
aukštis: 24 cm

7 €
Keraminis muilo  
dozatorius 
su priedų skyreliais, 
dydis: 11 x 11 x 18 cm

Ausų krapštukų  
indas  

su dangteliu, 
dydis: 9,4 x 9,4 x 9,4 cm

2 50 €

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



15 €
Užuolaidų rinkinys,  
2 vnt.    
su metalinėmis kilpomis 
ir subtiliu juostelių raštu,  
pusiau permatomos, 
dydis: 140 x 260 cm 

15 €
Užuolaidų rinkinys, 2 vnt.   
su metalinėmis kilpomis 
ir subtiliu juostelių raštu,  
pusiau permatomos, 
dydis: 140 x 260 cm  

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



17 €
Užuolaidos
su metalinėmis kilpomis 
ir subtiliu netaisyklingu raštu,  
pusiau permatomos,
dydis: 135 x 260 cm 

17 €
Užuolaidos   
medvilninės, 
su kilpomis ir 
horizontalių juostelių raštu, 
dydis: 140 x 280 cm 

15 €
Užuolaidos

su metalinėmis kilpomis
ir raštu, dydis: 140 x 260 cm 

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI

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



20 €

Pakabinamas  
šviestuvas  
su pintu gaubtu, 
ø 43 cm, 
aukštis: 20 cm 

6 € Sieninis laikrodis  
ø 30,5 cm, gylis: 4 cm, 
elementai parduodami  
atskirai

4 €
Stalo takelis 

su raštu,  
dydis: 33 x 150 cm

3 
 nuo

€
Krepšelis 

su tekstiliniu pamušalu 
ir rankenomis, 
įvairių spalvų, 

pasirink: 
30 x 19 x 17 cm – 3 €,

33 x 23 x 20 cm – 4,50 €,
39 x 27 x 22 cm – 5,50 €

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

17 €
Pufas  
su apmušalu 
ir raštu, 
ø 31,5 cm, 
aukštis: 37 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:
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3 €
 nuo

Vaza 
keraminė, 3 spalvų, pasirink: 

žema, ø 9 cm, aukštis: 15 cm – 3 €,
aukšta su rankenomis, 

ø 13 cm, aukštis: 20,5 cm – 6 €

10 €
Sienos  
dekoracija  
sudėtyje daug  
medvilnės, 
makramė stiliaus, 
rinkis iš 2 modelių, 
dydis: 40 x 80 cm

17 €
Pufas  

su apmušalu 
ir raštu, 

ø 31,5 cm, 
aukštis: 37 cm

3 €
Pagalvėlės užvalkalas   
su raštu vienoje pusėje, 
dydis: 45 x 45 cm

12 €
Pledas,  
100 % medvilnės 
su iškiliu raštu, 
dydis: 130 x 160 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

18.HIN.39760 HOHENSTIEN HTTI

TOP!

yra ir:

   

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



7 €
LED stalinė  

lempa  
su apvaliu gaubtu  

ir metaliniu pagrindu,  
ø 15 cm,  

aukštis: 36 cm,  
elementai  

parduodami atskirai

6 €
Sieninis  
laikrodis 
ø 30,5 cm, gylis: 4 cm, 
elementai  
parduodami atskirai

20 € Pakabinamas  
šviestuvas 
su pintu gaubtu, 
ø 30 cm,  
aukštis: 15 cm

Dėžutė 
su tekstiliniu pamušalu, 

yra įvairių formų: 
stačiakampio formos, maža, 

dydis: 20 x 15 x 10 cm – 2,50 €,
apvali, ø 18 cm, aukštis: 15 cm – 3 €, 

kvadratinė, dydis: 20 x 20 x 15 cm – 4 €, 
stačiakampio formos, 

su metalinėmis kilpomis, 
dydis: 33 x 23 x 17 cm – 5,50 €

3 
 nuo

€
Pintas krepšys 
su rankenomis, 
įvairių raštų ir spalvų, pasirink: 
ø 20 cm, aukštis: 11 cm – 3 €, 
ø 26 cm, aukštis: 12 cm – 4,50 €, 
su kutais, ø 29 cm, aukštis: 24 cm – 7 €, 
su bumbulais, ø 39 cm, 
aukštis: 28 cm – 10 €

www.tuv.com  
ID 1111236137

2 50 
  nuo

€
yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

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



7 € Popierinių rankšluosčių laikiklis  
metalinis, su mediniu pagrindu, 
ø 15 cm, aukštis: 33 cm

9 € Indų stovas  
medinis, 
dydis: 25 x 25 x 22 cm

10 €
Pipirų  

malūnėlis   
bambukinis, su  

keraminiu peiliuku 
ir smulkumo  

reguliavimo funkcija, 
ø 6 cm, aukštis: 30 cm 

4 €
Tarka 
metalinė, 
su medine rankena, 
ø 12 cm, 
aukštis: 27 cm

9 €
Pjaustymo lentelė  
medinė,  
su metaline rankena,  
ø 30,5 cm, 
rankenos ilgis: 14 cm

20 €
Vaisių krepšelis  

metalinis, 2 aukštų, 
su medine rankena, 

dydis: 29,5 x 20 x 34 cm 

5 €
Sviestinė  
su bambukiniu pagrindu 
ir permatomu plastikiniu dangteliu, 
dydis: 24 x 18 x 7 cm

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



4 €
Marškinėliai,  
100 % medvilnės  
su piešiniu, 
dydžiai: S–XXXL

4 €
Marškinėliai,  
100 % medvilnės  
su piešiniu, 
dydžiai: S–XXXL

12 €
Suknelė,  
100 % liocelio  
su apykakle, 
kišene ir ovalia apačia, 
užsagstoma ties kaklu, 
dydžiai: 36–44

6 € Marškinėliai,  
100 % medvilnės  
su spalvotu siuvinėjimu ant pečių, 
dydžiai: S–XXXL

4 € Marškinėliai, 
100 % medvilnės  
su užrašu, dydžiai: S–XXXL

pasiūlymai galioja nuo 2023 02 23 iki 2023 03 08
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



12 €

Džemperis  
su gobtuvu  
laisvo kirpimo, 
dryžuotas, 
dydžiai: S–XXL

7 €
Marškinėliai,  

100 % medvilnės  
su „Batman“ motyvais, 

dydžiai: S–XXL

15 €
Džinsai  
su viskoze ir elastanu, 
su kišenėmis  
ir plačiomis klešnėmis, 
dydžiai: 36–44

7 €
Marškinėliai,  
100 % medvilnės  
su „Marvel“ piešiniu, 
dydžiai: S–XXL

6 €
Sportinės kelnės  
su juosmens raišteliu, 
kišenėmis 
ir tiesiomis klešnėmis, 
vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL 4 €

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
su užrašais, 
dydžiai: S–XXL

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



5 € Marškinėlių rinkinys,  
2 vnt., 100 % medvilnės  
mergaitėms, su raštu, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 134–170 cm

5 €
Marškinėlių  
rinkinys,  
2 vnt., 100 %  
medvilnės  
mergaitėms, 
su piešiniu, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 134–170 cm

5 € Marškinėlių rinkinys,  
2 vnt., 100 % medvilnės   
berniukams, su raštu, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 134–170 cm

6 € Tamprių rinkinys, 2 vnt. 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
rinkinyje vienos  
vienspalvės tamprės, 
kitos su raštu, 
dydžiai: 134–170 cm 

12 €
Sportinių kelnių  
rinkinys, 2 vnt.,  

100 % medvilnės   
berniukams, 

su juosmens raišteliu, 
kišenėmis ir piešiniu, 

skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 134–170 cm

7 € Džemperis su gobtuvu  
medvilninis, berniukams, 
užsegamas užtrauktuku, 
su kišenėmis, vienspalvis, 
dydžiai: 134–170 cm

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:
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Marškinėlių rinkinys,  
2 vnt., 100 % medvilnės  
mergaitėms, 
rinkinyje vieni vienspalviai marškinėliai, 
kiti su raštu, dydžiai: 104–134 cm

7 €
„Bomber“ džemperis,  
100 % medvilnės  
berniukams, 
užsegamas užtrauktuku, 
su aukštu kaklu,
kišenėmis ir užrašu, 
dydžiai: 104–134 cm

7 €

Džemperis su gobtuvu,  
100 % medvilnės  
mergaitėms, 
užsegamas užtrauktuku, 
su kišenėmis ir aplikacija, 
dydžiai: 104–134 cm

5 €
Tamprių rinkinys,  
2 vnt.  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su raštu, 
skirtingi raštai rinkinyje, 
dydžiai: 104–134 cm

9 €
Sportinių kelnių rinkinys,  

2 vnt., 100 % medvilnės 
berniukams, su juosmens raišteliu 

ir kišenėmis, 
rinkinyje vienos vienspalvės kelnės, 
kitos su raštu, dydžiai: 104–134 cm

Marškinėlių rinkinys, 2 vnt.,  
100 % medvilnės  

berniukams, 
rinkinyje vieni vienspalviai marškinėliai, 

kiti su raštu, dydžiai: 104–134 cm

4 50 €

4 50 €

TOP!

yra ir:

yra ir:

yra ir:

   

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



9 €

Šliaužtinukų rinkinys,  
2 vnt., 100 % medvilnės  
berniukams arba mergaitėms, 
su raštu, skirtingi  
modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 56–92 cm

4 €

Marškinėlių  
rinkinys, 2 vnt.,  

100 % medvilnės  
mergaitėms, 
su piešiniais, 

skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 80–98 cm

4 €

Tamprių  
rinkinys,  

2 vnt.  
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano, 

mergaitėms, 
su piešiniais, 

skirtingi  
modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 74–98 cm

4 €

Marškinėlių rinkinys,  
2 vnt., 100 % medvilnės   
berniukams, su piešiniais, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 80–98 cm

6 €
Sportinių kelnių  
rinkinys, 2 vnt.,  
100 % medvilnės  
berniukams, 
su juosmens raišteliu
ir piešiniais, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 74–98 cm

4 € Marškinėlių rinkinys,  
2 vnt., 100 % medvilnės  
mergaitėms, su piešiniais, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 80–98 cm

6 €
Sportinių kelnių  
rinkinys, 2 vnt.,  

100 % medvilnės  
berniukams, 
su juosmens  

raišteliu, kišenėmis 
ir piešiniais, skirtingi  

modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 74–98 cm

4 €
Marškinėlių  
rinkinys, 2 vnt.,  
100 % medvilnės   
berniukams, 
su piešiniais, 
skirtingi  
modeliai  
rinkinyje, 
dydžiai:  
80–98 cm

4 € Tamprių rinkinys, 2 vnt.  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su piešiniais, 
skirtingi modeliai rinkinyje, 
dydžiai: 74–98 cm

rinkinys  
mergaitėms:

   

yra ir:

yra ir:

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


