
2 €
 nuo

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
su piešiniu, pasirink: 
berniukams, 
dydžiai: 104–134 cm – 2 €,
moterims, 
dydžiai: S–XXXL – 4 €

Arčiau gamtos

TOP!
Pasiūlymai galioja nuo 2023 03 09 iki 2023 03 22 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas



2 €

4 €

2 €

4 €

2 50 €

2 50 €

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 

mergaitėms, su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
mergaitėms arba berniukams,
su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
mergaitėms arba  
berniukams, 
su piešiniu,  
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai, 100 % medvilnės 
berniukams, su piešiniu, 
dydžiai: 134-170 cm

Marškinėliai,  
100 %  
medvilnės 
vyrams, su piešiniu, 
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai,  
100 %  

medvilnės 
su piešiniu, moterims,

dydžiai: S–XXXL,  
arba vyrams,

dydžiai: S–XXL

yra ir:

   

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 09 iki 2023 03 22
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



The Simpsons TM & © 20th Television”

10 €
11 €

5 €

11 €

7 €

Suknelė 
iš elastingo  

stulpelių rašto 
 audinio,  

dydžiai: 134–170 cm

Džinsai 
mergaitėms, 
su plačiomis klešnėmis, 
įplėšimais ties keliais ir kišenėmis, 
dydžiai: 134–170 cm

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės 
berniukams, 
su juosmens raišteliu, 
kišenėmis 
ir „The Simpsons“  
motyvais,
dydžiai:  
134–170 cm 

Džemperis su  
gobtuvu,  
100 %  
medvilnės 
berniukams, 
užsegamas  
užtrauktuku, 
su kišenėmis 
ir „The Simpsons“  
motyvais, 
dydžiai:  
134–170 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės

berniukams, 
su „The Simpsons“ motyvais, 

dydžiai: 134–170 cm

su piešiniu  
ant nugaros:

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



7 €

17 €

12 €

12 €

6 €

Suknelė 
iš elastingo  
stulpelių rašto audinio, 
su apykakle  
ir užsagstoma iškirpte, 
susiaurintu juosmeniu,  
vienspalvė, 
dydžiai: 36–44

Džinsai 
su elastanu,
moterims, 
prigludę, 
siauro kirpimo, 
su kišenėmis, 
dydžiai: 36–44

Polo marškinėliai 
medvilniniai, 
moterims, 
iš stulpelių rašto audinio, 
su apykakle ir užsagstoma iškirpte, 
vienspalviai, 
dydžiai: S–XXXL

Džinsinis švarkas
moterims, 
užsagstomas, su kišenėmis ir 
neapsiūta apačia, 
dydžiai: S–XL

Polo marškinėliai  
moterims, iš stulpelių rašto audinio, 
su apykakle ir nedidele iškirpte, 
vienspalviai, dydžiai: S–XXL

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



7 €

12 €

7 €

7 €

7 €
Sportinės kelnės 

vyrams, su elastanu, juosmens raišteliu, 
kišenėmis ir elastingais klešnių galais,

vienspalvės, dydžiai: 30–38

Tamprės
iš stulpelių rašto audinio, 

su plačiu elastiniu liemeniu, 
dydžiai: S–XXL

Polo marškinėliai
vyrams, su kontrastingomis 
juostelėmis ant apykaklės, 
užsegimu ties kaklu  
ir ant rankovių, 
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai, 
100 %  
medvilnės  
vyrams, 
su „Rick and Morty“  
motyvais, 
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 

vyrams, 
su „Looney Tunes“  

motyvais, 
dydžiai: S–XXL

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



3 €

6 €

5 €
3 €

5 €

5 €

Kojinių  
rinkinys,  
3 poros 
sudėtyje daug  
medvilnės, 
su 5 % organinės  
medvilnės, 
moterims, vienspalvės, 
rinkinyje skirtingos spalvos, 
dydžiai: 35–42

Kelnaičių  
rinkinys, 2 vnt. 

90 % medvilnės,  
5 % organinės medvilnės  

ir 5 % elastano,  
moterims, vienspalvės,  

rinkinyje skirtingos spalvos,  
dydžiai: S–XXL

Kojinių  
rinkinys,  
3 poros 

su dideliu bambuko  
kiekiu ir elastanu, 

moterims, iš malonaus  
liesti audinio, 

vienspalvės, greitai  
džiūstančios, 

pasižyminčios  
antibakterinėmis  

savybėmis, 
dydžiai: 35–42

Kelnaičių rinkinys, 2 vnt. 
90 % medvilnės,  
5 % organinės medvilnės  
ir 5 % elastano,  
moterims, vienspalvės,  
rinkinyje skirtingos spalvos,  
dydžiai: S–XL

Liemenėlė 
90 % medvilnės,  

5 % organinės  
medvilnės  

ir 5 % elastano,  
vienspalvė,  

dydžiai: S–XL

palepink  
odą  

švelniu  
gamtos  

prisilietimu

Šortų stiliaus  
kelnaičių  
rinkinys, 2 vnt. 
90 % medvilnės,
5 % organinės medvilnės 
ir 5 % elastano, 
moterims, vienspalvės, 
rinkinyje skirtingos  
spalvos, 
dydžiai: S–XXL

yra ir:

   

rinkinys,  
2 vnt.:

   

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 09 iki 2023 03 22
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



9 €

5 €

11 €

6 €

5 €

10 €

11 €

Sportinės  
kelnės, 

100 %  
organinės  
medvilnės  

su juosmens raišteliu, 
skirtingų spalvų klešnėmis, 

kišenėmis ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Suknelė,  
100 % organinės  

medvilnės
su raštu,  

pasiaurintu liemeniu  
ir parauktu sijonu, 

dydžiai: 104–134 cm

Džemperis,  
100 % organinės medvilnės
užsegamas užtrauktuku, pasirink: „Bomber“ stiliaus  
su skirtingų spalvų rankovėmis, arba su gobtuvu ir raštu,
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,  
100 % organinės  
medvilnės
su raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,  
100 % organinės  
medvilnės  
su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Sijonas,  
100 % organinės  

medvilnės
su plačia juosmens guma, 

kišenėmis ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis,  
100 % organinės  

medvilnės 
su raštu,  

dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

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

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

      

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



7 €

6 €
9 €

6 €5 €

5 €

Džemperis  
su gobtuvu,  

100 % organinės  
medvilnės

kūdikiams,  
užsegamas užtrauktuku, 

su raštu, dydžiai: 74–98 cm

Suknelė, 100 % organinės medvilnės
mergaitėms, su pasiaurintu liemeniu, 
raukiniu ir raštu, dydžiai: 74–98 cm

Džemperis, 
100 % organinės  
medvilnės
kūdikiams,
su užrašu,
dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės, 
100 % organinės  
medvilnės 
su juosmens raišteliu
ir raštu, dydžiai: 74–98 cm

Marškinėliai, 
100 % organinės medvilnės  
kūdikiams, su raštu, dydžiai: 80–98 cm

Marškinėliai, 
100 % organinės medvilnės  
kūdikiams, su raštu, dydžiai: 80–98 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’



7 €

5 €

5 €

9 €
5 €

5 €

7 €

Tamprės 
100 % organinės
medvilnės
kūdikiams,
su užrašu,
dydžiai: 74–98 cm

Tamprės,
100 % organinės  
medvilnės
kūdikiams, su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Glaustinukė,  
100 % organinės  
medvilnės
kūdikiams, su raštu, 
dydžiai: 62–92 cm

Džemperis  
su gobtuvu,  

100 % organinės  
medvilnės

kūdikiams, 
užsegamas užtrauktuku, 

su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Šliaužtinukai, 
100 % organinės  
medvilnės  
kūdikiams, 
be pėdučių, su raštu, 
dydžiai: 62–92 cm

Glaustinukė,  
100 % organinės  

medvilnės 
kūdikiams, su užrašu, 

dydžiai: 62–92 cm

Šliaužtinukai, 
100 % organinės  
medvilnės
kūdikiams, be pėdučių, 
su raštu, dydžiai: 62–92 cm

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX  2768

‘organic’Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



4 €

2 50 € 1 30 €

4 50 €

2 50 €2 50 €

Zuikis
keraminis, 
su perlamutriniu blizgesiu, 
aukštis: 8,5 cm

Kiaušinis
keraminis, su iškiliu raštu, 
matinis, ø 8,5 cm, aukštis: 10,5 cm

Zuikis
keraminis, 
aukštis: 19,5 cm

LED lempučių girlianda
15 kiaušinio formos lempučių, 
ø 4,2 cm, aukštis: 6 cm, 
girliandos ilgis: 2,4 m, 
baterijos parduodamos atskirai

Vazono  
dėklas
keraminis, 

su perlamutriniu  
blizgesiu, 

ø 11 cm,  
aukštis: 12,5 cm

Žydinti hortenzija  
dirbtinės gėlės metaliniame kibirėlyje, 
ø 10 cm, aukštis: 14 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

Atrask
Velykų pasiūlymus



9 €

10 €

5 €

5 €

1 30 €

Velykų vainikas
dekoratyvinis,
vidinis skersmuo: 22 cm,
išorinis skersmuo: 37 cm

Velykinė  
dekoracija 

pakabinama, 
ø 27 cm

Staltiesė   
su raštu, 

dydis: 140 x 200 cm

Zuikis 
keraminis, 
yra 2 modelių, 
aukštis: 23,5 cm

Kiaušinis
keraminis, su įspaustu raštu, 
įvairių spalvų, 
ø 6 cm, aukštis: 8 cm

   

yra ir:

      

yra ir:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Atrask
Velykų pasiūlymus



6 €

12 €

4 €

16 €

4 50 €

Augalų stovų  
rinkinys, 2 vnt. 
metaliniai, ažūriniai, 
sudedami, dydžiai: 
20,25 x 20,25 x 28 cm 
ir 25 x 25 x 38 cm

Vazono  
dėklas 
keraminis, 
su džiuto virvėmis 
pakabinimui, 
ø 15,5 cm, 
aukštis: 13,7 cm

Vazono dėklas
su iškiliu raštu,

ø 12 cm, aukštis: 12,5 cmVazonas
su puošniu kraštu,
ø 13,5 cm, aukštis: 13,5 cm

Augalų  
vazonas
plastikinis, su betoną  
imituojančia išorės  
apdaila bei specialiu  
įdėklu lengvesniam  
augalų sodinimui  
ir puoselėjimui, 
dydis:  
26,5 x 26,5 x 50 cm

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 09 iki 2023 03 22
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



4 €

4 €9 €

5 €

5 €

12 €

Šiltnamis
su metaliniais rėmais  
ir atidaromu stogeliu, 
dydis: 25 x 14 x 20 cm

Laistytuvas
metalinis, 

ø 10 cm, 
aukštis: 10 cm, 

bendras ilgis: 21,5 cm

Genėjimo  
žirklės „Fiskars" 

lengvos ir patogios,  
skirtos kirpti šviežioms  

šakoms iki ø 2 cm

Kastuvėlis „Fiskars"
patogiomis rankenomis

Kultivatorius  
„Fiskars"

patogiomis rankenomis

Vazono dėklas 
iš cemento, ø 16 cm, 
aukštis: 15 cm

skylutė  
pakabinimui

pagalandami  
antgaliai

ergonomiškos  
formos

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



2 €
3 €

7 €

3 €

5 €

2 50 €
2 50 
  nuo

€
Valymo  
reikmenys
dalis pagaminta  
iš perdirbto plastiko,  
pasirink: grindų šluostė, 
parduodama be rankenos,
dydis: 45 x 7,5 x 2 cm – 2,50 €, 
arba langų valytuvas 
su teleskopine rankena,
dydis: 31 x 6 cm – 7 €

Langų valytuvas
su šluoste ir guminiu valytuvu, 
dalis pagaminta  
iš perdirbto plastiko,
dydis: 26 x 25 x 11 cm

Šepetys
dalis pagaminta  
iš perdirbto plastiko,  
parduodamas be rankenos,
pasirink: šveitimui, 
su trumpais, standžiais šereliais, 
dydis: 27 x 5,5 x 8,5 cm,
šlavimui, su ilgais šereliais,
dydis: 27 x 6 x 10 cm

nuimamas  
dangtelis

Plovimo  
priemonių rinkinys

dalis pagaminta  
iš perdirbto plastiko,

rinkinyje dvi dvipusės  
kempinės ir šluostė,

dydis: 20 x 10 x 6 cm

Kibiras
sudedamas, iš silikono, 
su rankena, talpa: 10 l, 

dydis: 33,5 x 32,8 x 5–24,5 cm

praktiškas, neužima  
daug vietos

Šepetys
dalis pagaminta  

iš perdirbto plastiko,
dydis: 10 x 5 x 16 cm

Pūkų rinkiklis 
dalis pagaminta iš perdirbto plastiko, 
su silikoniniu voleliu ir nuimamu dangteliu, 
dydis: 17 x 11,5 x 7 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

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005


