
Купуй товари відділу «Сад, Город»Купуй товари відділу «Сад, Город»

50 бонусів на свій картковий рахунок!50 бонусів на свій картковий рахунок!
на суму від 500 грн. з бонусною карткою та гарантовано отримайна суму від 500 грн. з бонусною карткою та гарантовано отримай

*мається на увазі участь в акції, загальний подарунковий фонд якої не менше 500 000 бонусів. 1 бонус = 1 гривня. Для участі в акції та отримання  50 бонусів необхідно придбати товари 
відділу «Сад, Город» на суму від 500 грн.  Докладніше на сайті www.nl.ua, або за телефоном гарячої лінії: 0 800 50 47 47 - безкоштовні дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів.



Плитка для підлоги
SUN YL/ BC/ M
розмір: 150х600 мм
кольори в асортименті
арт.: 60115754-56

Плитка для фасаду Rockford Beige
розмір:150х450 мм

арт.: 60218286

Ламінат «Каштан гірський» Promo
розмір: 1380х191х7,5 мм
упаковка: 2,372 м2

арт.: 80104499

Покриття килимове
«Штучна трава Форест»
ширина: 4 м
арт.: 60401045, 60408656

17990

м2

28500

м2

16900

м2

9500

м2

клас: 32

199800

299947998

392994

Сушарка з підігрівом для білизни
розмір: 1480х530х900 мм 
функція регулювання температури
арт.: 70813255

Набір змінних касет «Бар'єр-4»
упаковка: 4 од.

арт.: 70135974

Труба каналізаційна ПВХ
розмір: 110х2000 мм 

арт.: 70116385

Кабіна душова R-522
розмір: 900х900х1940 мм 
профіль: хромований
скло: прозоре з візерунком 
піддон: мілкий
арт.: 70507669

8

70813255

59994

Фільтр «ТРІО» «Кришталеве Джерело Економ»
потрійне очищення води

арт.: 70170141

вироблено в Польщівироблено в Україні

Плитка для підлоги Louvre
розмір: 400х400 мм
кольори: бежевий/ коричневий
арт.: 60119551-52

16900

м2

вироблено в Україні

вироблено в Україні

Плитка для стін Flora
розмір: 200х500 мм, колір: рожевий

арт.: 60234749

14900

м2

вироблено в Україні

вироблено в Україні

Ламінат Advanced D 3201
розмір: 193х1380х8 мм
упаковка: 2,131 м2

колір: «Дуб тренд білий»
арт.: 8010437321990

м2

фаска: V4

клас: 32

клас: 32

фаска: V4

Ламінат «Елада»
розмір: 1292х194х8 мм
упаковка: 2,005 м2 
арт.: 80104366-67,  80104369, 80104371, 8010441131400

м2

вироблено в Німеччині



13520

13046

7920

27542

2997

Ролета з очерету
розміри в асортименті
Стара ціна:  від 169 грн.
арт.: 50620118-123

Жалюзі пластикові
матеріал: ПВХ
кольори: білий, бежевий 
розміри в асортименті
Стара ціна: від 99,00 грн.
арт.: 50619032-51

Ролета «День-нічь»
матеріал: поліестер
розміри та кольори
в асортименті
Стара ціна: від 344.26 грн.
арт.: 50621132-66

Ролета
матеріал: поліестер 
розміри та кольори
в асортименті
Стара ціна: від 163,08 грн.
арт.: 50616001-50616049
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Плівка сонцезахистна
розмір: 700х3000 мм
арт.: 50602725

Фарба фасадна Spain 
об’єм: 10 л  
Стара ціна: 833,10 грн.
арт.: 5011868766546

-20%
економія

Емаль алкідна ПФ-116 Zebra
вага: 2,8 кг, кольори в асортименті
Стара ціна: 186,24 грн.
арт.: 50126622, 50126624, 50126627, 50126629, 50126633, 
50126635, 50126637, 50126640-41, 50126643, 50126647, 
50126649

14898 Фарба інтер'єрна «Еко»
вага: 14 кг + 4,2 кг
у дарунок  
арт.: 5010328339996
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Фарба фасадна силіконова 
Regen Stop 
об’єм: 10 л  
Стара ціна: 1698,96 грн.
арт.: 50118514135912

-20%
економія

, , , , ,
50126649

Штукатурка декоративна мозаїчна
Mosaikputz mini/ maxi
вага: 15/ 25 кг, різновиди в асортименті  
Стара ціна: від 1278, 96 грн.
арт.: 50118687102312 

-20%
економія

Емаль акрилова MetalliQ 
вага: 0,1/ 0,5/ 0,9/ 3,5 кг 
кольори в асортименті
Стара ціна: від 52,98 грн.
арт.: 50104139-162, 164-165, 199-200, 252-253, 827-828

4236

від

-20%
економія

вироблено в Україні
ширина: від 45 см

ширина: від 39 см ширина: від 42,5 см

Плівка самоклеюча
ширини: 45/ 67/ 90 см 
дизайн в асортименті
Стара ціна: 39,96 грн.

-25%
економія



Полотно дверне ламіноване 502
розмір: 600/700/800х2000 мм
зі склом, кольори:
«Дуб перлинний»/ «Дуб сірий»  
арт.: 80437397-99, 80437401-03

Панель ламінована
«Льон солом'яний»/ «Вертикаль»
розмір: 7,5х250х2970 мм
упаковка: 0,7425 м2  
арт.: 80220124-25

Ґрунтівка СТ17 
«Супер»
об’єм: 10 л  
арт.: 90511018

ДСП ламіноване
«Горіх італійський»/
«Яблуня локарно-темна»
розмір: 2,44х1,83х16 SE
структура ясена, лист: 4,4652 м2  
арт.: 80516054, 80516056

144600 12000

21666

ДСП ламіноване
«Горіх італійський»/
«Яблуня локарно-темна»

Клей підвищеної 
адгезії П-22
вага: 25 кг  
арт.: 9032101814862

Набір викруток та насадок
30 предметів   
арт.: 20628393

Валіза для інструментів 
L-C3470LMS

розмір: 425x285х120 мм 
колір: червоний   

арт.: 20653209

29898

39900

55500

арт.: 20653209

Набір
пневмоінструментів

W-2000A5-GP 5
фарбопульт, продувний

пістолет, проливний пістолет
пістолет для підкачки з манометром, L шланга: 5 м   

арт.: 20203025

699900
Комплект: Міні-мийка К 4 Compact

+ Пилосос WD2 (WD1)  
арт.: 20304381

14940

м2

Черепиця гнучка «Соната»
основа: склополотно
посипка: сланець, кольори:
червоний, зелений, коричневий
упаковка: 3 м2  
арт.: 90401497-9929700
Черепиця гнучка «Соната»
основа: склополотно
посипка: сл
чер

00

Клей для плитки 
СМ-12
вага: 25 кг  
арт.: 6030111811994 Євроруберойд ХПП 1,5

розмір: 1х15 м, рулон: 15 м2  
арт.: 9040432334800

Щит меблевий сосновий
розміри:
18х600х1400/ 1600/ 2600/ 2800 мм 
ґатунок: А/В 
арт.: 80527223-24, 80527227, 8052723641100від



 

Автошина літня 
175/70R13 82H 
Premiorri Solazo 
арт.: 40735204

Олива моторна
напівсинтетична 
SUPER GAS 10W-40
об’єм: 4 л   
арт.: 40740422

8250

11898

Плитка декоративна 
гіпсова для внутрішніх 
робіт «Барселона» 10/ 30 
упаковка: 0,6 м2

арт.: 90204606-07

52500

від

Випускний кінець/
Заглушка Capricorn 
матеріал: оцинкований метал
арт.: 90123191-92

Труба каналізаційна Ostendorf 
матеріал: ПВХ, розмір: 110х3,2х2000 мм

арт.: 90128003

Гіпсокартон Plato Aquastop
розміри: 2000/2500/3000х1200х12,5/ 
2500х1200х9,5 мм

Шпаклівка
гіпсова
Plato Filler
вага: 5 кг

Скловата «Неман М-11»
розмір:
2х50х1200х6250 мм
упаковка: 15 м2

арт.: 90602546

купуй

при купівлі
3-х уп. скловати 
дарунок –
сертифікат 
номіналом 100 грн.

5 листів
та отримуй
у дарунок

від

274800

Драбина Corda 
розмір: 3x9 м, робоча h: 6,2 м
арт.: 90210027

Труба ка
20790

18600 Очисник фасадів
«Фасад -2» 
вага: 5/ 10 кг
арт.: 90502053-54

від

А
1
P

75900 19900

32898

Лоток водовідвідний Capricorn 
розмір: 1000х127х141 мм
матеріали: пластик, оцинкований метал
арт.: 90123190

10596

Панель стінова TM Flex
розмір: 3,66х0,23 м 
упаковка: 0,84 м2 
кольори в асортименті 
арт.: 90132005-06

162009360

Піна-клей/
будівельна
O2 STYRO 
об’єм: 750 мл 
арт.: 90601122

Піна 
будівельна
об’єм: 750 мл 
арт.: 90601054

електроінструментів
на весь асортимент

-15%
економія



Комплект: Поверхня газова PFE 644 BLACK  
 к-сть конфорок: 4, електропідпалювання: 
автоматичне (на ручці)
матеріал поверхні: емаль
арт.: 31041216; 31041343 

+  Шафа вбудована електрична F 42 M BL 
к-сть програм: 4, режими: традиційний, 
гриль, конвекція, підсвічування, керування: 
механічне, тип таймера: механічний, тангенційне 
охолодження, клас енергоеф.: А, макс. 
потужність: 2,1 кВт, колір фасаду: чорний
арт.: 31002727; 31004592; 31004769

759975990000

Мультиварка
Fuzzy Logic MK707832 
потужність: 750 Вт, к-сть 
програм: 9, кольори: білий/ 
чорний, об’єм керамічної 
чаші: 5 л, йогурт, книга 
рецептів  
арт.: 31034774

215900

Холодильник ZRB36102WA 
розміри: 1845х595х647 мм, об'єм холодильної / 
морозильної камер: 220/ 109 л, клас енергоспоживання: 
А+, енергоспоживання: 304 кВт/рік, рівень шуму: 40 дБ  
арт.: 31017893

854900

Пилосмок без мішка JL-C3001C 
потужність: 1300 Вт, тип пилозбірника: контейнер 
насадка для прибирання: підлога/ килим  
арт.: 31048033

89900

Електрочайник
KT-1035W
об`єм: 1,7 л 
потужність: 2000 Вт
матеріал: пластик   
арт.: 31043441

33900

Машина пральна CS4 1262D3/2-07  
розмір: 600х850х432 мм, 
завантаження: 6 кг, част. обертів: 1200 
об./хв., клас енергоефективності: A+++ 
к-сть програм: 16, дисплей, NFC
арт.: 31044185

739900

Машина пральна E2SC 2150 W UA  
розмір: 595х850х420 мм 
завантаження: 5 кг, част. обертів:
1000 об./хв., клас енергоефективності: 
A++, к-сть прогарм: 16  
арт.: 31044068

599900

Світильник стельовий Lyra/ Corona 
Е27, 2х60 Вт, матеріали: метал/ скло
кольори: «хром»/ «золото» 
арт.: 30885403-04

Лампа світлодіодна LED A60 
E27, потужність: 10 Вт
t° світла: 3000/ 4500 К  

арт.: 30529316, 30529022

Світильник 
світлодіодний
LED CLN-117S 
потужність:
10 Вт, LED COB
∅ 7,9 см, h 10 см
матеріал: метал
арт.: 30843531-33

Підвіс FARO
ALDW-MD40286-AL 
Е27, 1х60 Вт, матеріал: метал 
колір основи: металік  
арт.: 30885262

29898

33498

2988

51996

СвітиСвiтильник точковий 
свiтлодiодний LP-100 
потужність:
9 Вт (6+3 Вт), LED
t° світла: 4000 К
∅ 145 мм, матеріали: 
алюміній, акрил
арт.: 3089986335898

2 од./ уп.

кредит: 0,00001%* на 10 місяців.
повна ціна 9999,00 грн.99990

міс. 69995

міс.
*0,0001 % - реальна річна відсоткова ставка на пільговий період, на який надаються кредити. Перший внесок від 0%. Кредити надають: банк ПАТ ПУМБ (генеральна ліцензія НБУ №8-2 від 12.02.2015. Банківська ліцензія НБУ №8 від 
06.10.2011) та ТОВ ФК «Центр Фінансових Рішень»(ТМ «Кредитмаркет», ліцензія ДержФінПослуг України АВ №580561 від 11.01.2012). Докладніше про умови кредитування можна дізнатись у представників банку та фін. установи.

32’’ 43’’

Телевізор LED 32" 32LJ600U
арт.: 31253726

Телевізор LED 43" 43UK30G 
арт.: 31253735

300 грн. 500 грн.

200 грн.

кредит: 0,00001%* на 20 місяців.
повна ціна 13999,00 грн.



Система розсувна Trio 
макс. вага дверей: 40 кг, L направляючої: 1,6 м  

арт.: 40901581

Дріт термічно оброблений 
∅ 1,2 мм, вага: 2,5 кг  
арт.: 40205338

Текстиль кухонний Floral 
матеріал: 100% бавовна
різновиди в асортименті
арт.: 51948067-72, 51948074

Тюль-вуаль/штора-блекаут 
матеріал: 100 % поліестер
розміри та дизайн в асортименті 
арт.: 51705260-67, 51921203-05, 51942610-13, 51942705, 
51705273-79, 51921195-96, 200, 208, 51921535-36, 644, 
51942571-78, 88-90, 51942656-61, 79-84

Ваза прозора 
матеріал: 100 % перероблене скло 
розміри: 11x23/ 17x19 см 
арт.: 51160611, 51160613

Свічка парафінова «Циліндр» 
колір: білий, розмір: 60х100 мм 
арт.: 51156819

9900

2994 19998

5990 1990

від

Комплект столовий «Візит» 
стіл, 4 стільці, розмір столу: 120х70х75 мм 
матеріал: метал фарбований, МДФ плівка  
арт.: 80352780, 80345910

Замок навісний 
різновиди в асортименті
розміри: 32, 38, 50, 63, 75  
арт.: 40603585-89

Ящик із гофрокартону 3-шаровий 
розміри: 600х400х400/
500х370х230/ 600х300х200 мм  
арт.: 40208055, 40208058 , 40208014

Контейнер пластиковий 
t° витривалість: -20 + 95 °С, матеріал: 
поліпропілен об'єми в асортименті
арт.: 40520117-125, 40520208-211, 40520366-375, 40520505

225000

1590

від1500

660

від

на колекцію столового посуду
Cherry/ Apple

Ящик
для зберігання взуття 
розміри: 350х190х100/

400х260х140 мм  
арт.: 40520879-80

5760

від

29700

-30%до

економія

не пропускає сонячне світло (блекаут)

від
Серветка вафельна «Ферма» 

розмір: 30х50 мм, матеріал: 100% бавовна
арт.: 51948731

1386

50983576-80, 50983586-90, 52203697, 52203699, 
52204043-45



*Пропозиція діє з 01.04.18 до 30.04.18.  На товар із газети дія дисконтної картки не розповсюджується. Бонуси не нараховуються. ТЦ 
«Нова Лінія» залишає за собою право змінювати ціни в період пропозиції, та не несе відповідальності за друкарські помилки. Ціни 
на товар дійсні протягом строку наявності товару в ТЦ. Кількість товару обмежена. Зображення товарів, розміщених у газеті, можуть 
відрізнятися від товарів, які представлені в ТЦ. Ціни зазначені в гривнях із ПДВ. Всі ціни на товари, що представлені у цій газеті, є 
акційними та діють з 01.04.18 до 30.04.18 в мережі ТЦ «Нова Лінія».  При розірванні договору купівлі-продажу (поверненні товару), 
у випадках, передбачених чинним законодавством України, незалежно від кількості позицій товару, які покупець (учасник) має намір 
повернути (розірвати договір купівлі-продажу), поверненню підлягають усі позиції товару, що були придбані за умовами акції, в тому 
числі за зменшеною ціною. Докладніше – на сайті: http://novalinia.com.ua/ або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

Паста зубна Colgate
об’єми: 75/ 100 мл
Стара ціна: 42,75 грн.
арт.: 51302398, 51302408, 51302407, 513029003195

-25%
економія

Освіжувач повітря Air Wick
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 52,89 грн.

Порошок пральний Sama
різновиди в асортименті

Стара ціна: від 14,65 грн.

Інвентар для прибирання
Стара ціна: від 74,76 грн.
арт.: 50722116-19, 50722338-40

Порошок пральний 
Gala

вага: 9 кг
різновиди в асортименті

Стара ціна: 243 грн.
арт.: 50712269, 50712778

Засіб для миття посуду Gala
об’єм: 500 мл, різновиди в асортименті
Стара ціна: 14,7 грн.
арт.: 50706046 – 47, 50706051, 50706058, 50706071, 50706167, 50706279

Прокладки гігієнічні/ щоденні Bella
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 11,51 грн.
арт.: 51305751, 51305051, 51305065, 51305079, 51305066

4195

1095

5980

17995

1175

від

920

від

-30%до

економія

-25%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-26%
економія

-20%
економія

-20%
економія

2160

-25%
економія

від

від

від

Підгузники дитячі
дихаючі Libero Everyday 
різновиди в асортименті
Стара ціна: 266,04 грн.
арт.: 51306273-7521545

-19%
економія

вар із газети дія дисконтної картки не розповсюджується. Бонуси

Губки кухонні
різновиди в асортименті

Стара ціна: від 6,90 грн.
арт.: 50708028-29, 50708485-86

550

-20%
економія

від

Паперова продукція Zewa
Стара ціна: від 28,80 грн.
арт.: 50901289, 50901293, 50901303, 50901307, 50901419-20, 
51311353-54, 51311641, 51311774, 51311784-86, 51311907-08

Мішки для сміття
об’єми: 120/ 160/ 240 л

к-сть: 5/ 10 од.
Стара ціна: від 16,92 грн.

арт.: 50707184 -86

1350

від


