
* Мається на увазі участь в акції, яка проводиться на безоплатних засадах, має на меті
рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню) і не є лотереєю; на організацію та проведення акції  ПрАТ «Нова Лінія»

(Одеське шосе, 8, смт Чабани, Київська обл.) витрачає свій прибуток (дохід).
Під словом «вигравай» мається на увазі  можливість отримати сертифікат, відповідно до якого ПрАТ «Нова Лінія» здійснить оплату повної вартості причепу-

дачі на користь переможця акції, продавцю причепу-дачі  на умовах акції «Вигравай будинок на колесах», що діє з 01.07.18 до 31.07.18 у мережі ТЦ «Нова 
Лінія». Зовнішній вигляд причепу-дачі може відрізнятися від зображеного на малюнку (моделлю, кольором тощо).

НАДСТІЙКЕ
МІНЕРАЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ

Холодильник МХМ 2835-95
розмір: 1630х600х630 мм

об'єм холодильної/ морозильної 
камер: 202/ 70 л

клас енергоспоживання: А+ 
енергоспоживання: 253 кВт/рік 

потужність заморозки: 4,5 кг/добу 
збереження температури

при знеструмленні: 20 год.
рівень шуму: 41дБ

арт.: 31017562

Холодильник ХМ 6025-100
розмір: 2050х600х630 мм
об'єм холодильної/ морозильної 
камер: 225/ 139 л
клас енергоспоживання: А+ 
енергоспоживання: 325 кВт/рік
потужність заморозки: 15 кг/добу
збереження температури
при знеструмленні: 17 год.
рівень шуму: 40 дБ
арт.: 31017577

699900 1024900

350 грн. 500 грн.



Колекція посуду
Antique Green/ Antique White/ Latte
матеріал: кераміка
різновиди в асортименті 
арт.: 50983581-85, 51604254-63, 51614834-37, 51614846-53

Виймач вишневих кісточок
механічний, матеріал: пластик 
розмір: 20х11х22 cм 
арт.: 52211245

Розбризкувач, що обертається
RS 130/3 
арт.: 10205226

Візок для шлангів 
металевий

HT 80 M 
арт.: 10210062

Комплект
постільної білизни
розміри: 220х160/200 см 
(підковдра), 50х70 см (наволочка)
матеріал: 100% бавовна
кольори в асортименті 
арт.: 51945272-79, 51945719-30

Кришка СКО 1-82 
арт.: 50924078, 51602366

Годинник настінний
матеріал: пластик
розміри:  23х4,2/  24,5x24 см 
різновиди в асортименті 
арт.: 51111762-65, 51130949-511998 11994

39900

199800

39954

3498

7990

1377

Субстрат для
орхідеї епіфітної

«Поліський» 
об’єми: 1/ 5 л  

арт.: 10502463, 10502248

від

від

від

від

арт.: 50983581-85, 51604254-63, 51614834-37, 51614846-53д
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Велосипед гірський  універсальний
RET-DIS-27.5-000 AMULET Discovery SS18

∅ рами: 17/ 19", ∅ коліс: 27,5", к-сть швидкостей: 18
кольори в асортименті 

арт.: 80837818-23

Велосипед жіночий  XC 100 Lady Protour SS18
матеріал рами: сталь, ∅ рами: 15/ 17",  ∅ коліс: 26"

 к-сть швидкостей: 18, кольори в асортименті 
арт.: 80831023-28

279900

279900

М'яч волейбольний Beach Time
розмір: № 5, вага: 260 г, матеріал: 
EVA, колір: жовто-блакитний
арт.: 80831040

Бадмінтон BD1806
матеріли: поліуретан, метал
2 ракетки
1 волан 
арт.: 80841972

22900

6900

-55%
економія

Матрац Koln
пружинний блок Pocket Spring
7 рівнів комфортності
розміри: 80/90/120/120/140/150/160/180х190/200 см 
стара ціна: від 5834,70 грн.
арт.: 51931203-16

262552



*0,00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період, на який надаються кредити. Перший внесок – від 0%. Кредит надає: 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 фінансових  установ.

32"

Телевізор LED 32" 32HK30G
арт.: 31253733

ефект зоряного неба

Світильник світлодіодний Saturn з пультом ДУ
потужність LED: 25 Вт, ∅ 40,5 см, світловий потік:
300-2200 Лм, t° світла: 2500-6500 К, IP40 
матеріали: акрил, метал
арт.: 30899412

Панель світлодіодна PL 40S
потужність LED: від 40 Вт, t° світла: 4100/ 6000 K
розмір: 600х600х5 мм, світловий потік: від 3200 Лм
стара ціна: 651,00 грн.
арт.: 31334455-56

Підвіс 1950 MALIBU
цоколь: Е27, потужність: 1х60 Вт, матеріали: скло, 
пластик, кольори в асортименті
стара ціна: 336,36 грн.
арт.: 30895588-92

105588

55986

26900

матеріали: акрил, метал
арт.: 30899412

86

6 грн.

Лампа LED Elementary A60
цоколь: E27, потужність: 10 Вт 
t° світла: 2700/ 4100 K 
стара ціна: 49,98 грн.
арт.: 30528475-76

2898

Ізострічка
матеріал: ПВХ
кольори
в асортименті 
стара ціна: 6,96 грн.
арт.: 30218283-87

590

Ліхтарі прожекторні
з акумулятором
різновиди в асортименті 
арт.: 30710756, 30710801-0424000

64990

міс.

кредит: 0,00001%*
на 10 місяців. Повна ціна: 6499,00 грн.

15900

59900

639900

Електрочайник
потужність: 1500 Вт, об’єм: 
1,7 л, матеріал: метал
стара ціна: 199,00 грн.     
арт.: 31043527

Вентилятор підлоговий
WWP-FS1804 (45W/L)

потужність: 45 Вт, ∅ 43 см 
стійкий до перекидання

к-сть швидкостей: 3
беспечна решітка 

арт.: 30118067

Кондиціонер ACER-09HJ/N1
режими: охолодження, обігрів, осушення

вентиляція, турборежим, нічний режим
клас EER/COP: A/A, СККЕ: 4,6 (В) 

арт.: 30138355

639900

Машина пральна I E2SC 2160 W UA
завантаження: 6 кг, част. обертів: 1000 об./хв., клас 
енергоспоживання: A++
арт.: 31044151

600 грн.

500 грн.

500 грн.

Смартфон
B500 First Dual Sim 
арт.: 31238927

5"

24983

міс.

кредит: 0,00001%*
на 6 місяців. Повна ціна: 1499,00 грн.

-20%
економія

-20%
економія

-42%
економія -15%

економія

-14%
економія

від

ефект зоряного неба

Світильник світлодіодний C06LLW/ C01LLW
потужність LED: 12 Вт, t° світла: 6000 К, світловий 
потік: 780 Лм, матеріал: пластик
арт.: 31334084, 30899565

14988

від

від

новинка

до 26 м2



Підгузники-трусики 
дитячі Libero
DryPants
різновиди
в асортименті
Стара ціна: 256,52 грн.
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-22%
економія
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Дезодорант роликовий/ 
аерозольний/ стіковий/ 
гель/ крем-гель
для душу
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 33 грн.

Засіб для догляду
за волоссям Schauma
об’єми: 380/ 400 мл 
Стара ціна: від 39,25 грн.

2475

3128

-25%
економія

-30%
економія

від
від

р ц д р

Порошок пральний Persil
вага/ об'єм: 4,5 кг/ 2,19 л
Засіб для унітазу/ Блок унітазний Bref
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 94,38 грн.

Засіб для догляду 
за сантехнікою/
підлогою
об’єм/ вага:
750/ 1000 г
Стара ціна: від 45,60 грн.
арт.: 50701275-77, 50713507, 
50720022

Засіб для чищення 
унітазу/ кухонних 
поверхонь
об’єми:
1000/ 500 мл 
Стара ціна: від 26,46 грн.
арт.: 50720206, 50721204-067190

3192 1990

від

від від

-37%до

економія

111000

Тримач для одягу 
подвійний хромований 
SG-0125-MB
розмір: 
1000х400х1300-1850 мм 
макс. навантаження: 25 кг 
арт.: 40510152

від 95944

Саморiз для гiпсокартону 
фосфатований
розміри: 3,5х35/ 45/ 55/
4,2х76 мм
матеріал: сталь 
упаковка: 1 кг
арт.: 40104588, 40104590, 40104592, 40104595

414600

Шафа-купе  
розмір: 
1500х600х2250 мм
колір: «Дуб сонома»
двері: дзеркало/ ДСП  
арт.: 40906813-14, 40906816

t°: -20 °С до 95 °С

харчовий пластик

528
Відра
об'єми: від 1 до 33 л, матеріал: 
поліпропілен, герметична кришка, хімічна 
стійкість
арт.: 40527293-94, 40527057-66,  40527290-91, 40527222-23,  40527244-47від

-20%
економія

стійкість
арт.: 40527293-94, 40527057-66,  40527290-91, 40527222-23,  40527244-47від

199800

66000
Стіл обідній прямокутний Area

розмір: 1100х700х740 мм
матеріали: дерево – гівея, МДФ
шпонований, колір: коричневий

арт.: 80352969

Стілець Area
розмір: 435х530х900 мм 
матеріали: дерево – гівея, 
екошкіра, колір: коричневий
арт.: 80352970

-25%до

економія

-30%до

економія



Фарба фасадна
структурна Fassad-Relief economic
об’єм: 10 л
Стара ціна: 968,04 грн.
арт.: 50118271

Фарба  фасадна
Fasad Fort силіконова
об’єми: 2,5/ 5/ 10 л
Стара ціна: від 318,96 грн.
арт.: 50118407, 50118409-10 7260023922

-25%
економія

Засіб декоративно-захисний
для деревини «Лакобейц» Vidaron
об’єми: 700/ 750/ 2500 л
кольори в асортименті
Стара ціна: від 195,06 грн.
арт.: 50208612 -33, 50208638-41, 50210326-2916580

За

-15%
економія

-25%
економія

6900

2354

-25%
економія

-25%
економія

Шпалери вінілові на флізеліновій основі
розмір: 1,06х10,05 м, дизайн в асортименті  

стара ціна: 237,96 грн.  
арт.: 50547365-69

Шпалери вінілові
на паперовій основі
розмір: 0,53х10,05 м 
дизайн в асортименті 
стара ціна: 138,00 грн.    
арт.: 50504204, 50529382, 50529453, 
50547370-85, 50547420-43

Клей для шпалер Momental
вага: 200 г
стара ціна: 31,38 грн.    
арт.: 50307184

від

Фарба фасадна довговічна
об’єм: 10 л
Стара ціна: 1149 грн.
арт.: 5011835591920

-20%
економія

Фарба інтер'єрна «Ультра-Бель»
вага: 14 кг +4,2 кг у дарунок*
арт.: 50103284

30900

+ 4,2 кг
подарунок

Фарба глибокоматова інтер'єрна 
TR-32 Extra Matt
об’єм: 10 л
Стара ціна: 1 070,34 грн.
арт.: 5012255380210

-25%
економія

арт.: 50547365-69

51900

Карниз металевий розсувний
∅ 16/ 19 мм, L 1,6-3,2 м   
арт.: 50636050-063

Під дарунком мається на увазі
придбання комплекту із загальною вигодою 
вартості фарби інтер'єрної «Ультра-Бель»
вагою 4,2 кг

45000

Шпалери вінілові на флізеліновій основі під фарбування
розмір: 1,06х 25 м
стара ціна: 600,00 грн.    
арт.: 50505183, 50505260, 50505313, 50534223, 50534227, 50534236

-50%
економія

-50%
економія

2988

Шпалери паперові 
розмір: 0,53х10,05 м, дизайн в асортименті 
стара ціна: 59,76 грн.   
арт.: 50501958, 50547329, 50547344-8, 50547350-52, 50547354-64

-50%
економія

11898



Драбина універсальна 4х3 Corda 
робоча висота: 4,40 м

арт.: 90210448

300000

2,95 м

4,55 м

3,65 м

3,00 м
1,70 м

Плитка для стін Metrotiles
комерційна, розмір: 100х200 мм
арт.: 60205715

10990

м2

Керамограніт «Голд Тік ZSXP1R»
розмір: 150х600 мм
арт.: 60112336

Керамограніт «Котто Класико Бейге»
розмір: 325х325 мм
арт.: 60112192

23900

м218900

м2

Ламінат «Дуб Хольц» Prestige PG209  
розмір: 1380х191х8 мм, упаковка: 2,109 м2

арт.: 80104532

19900

м2
Покриття
килимове Rambo
різновиди в асортименті
арт.: 60409739-43, 60409733-359996

м2

Покриття для підлоги ПВХ 
напівкомерційне «Рубі Преміум»
ширина: 3 м
арт.: 60512982-84

11994

м2

вироблено в Україні

клас: 32

АС 4

Ламінат «Дуб Елстра» Promo Stuttgart  
розмір: 1286x194x8 мм, упаковка: 1,996 м2

арт.: 80105134

26900

м2

вироблено в Німеччині

клас: 33

АС 5

Вікно металопластикове  ALMplast  
розмір: 800х1200 мм, поворотно-відкидне

+ сітка антимоскітна
арт.: 90205398

169800

дарунок

Під дарунком мається на увазі придбання 
комплекту із загальною вигодою вартості 
сітки антимоскітної.

енергозберігаючий склопакет

Камінокомплект «Неаполь»
потужність: 2 кВт 
арт.: 90206692

Камінокомплект Panoramic
потужність: 2 кВт 
арт.: 90206868

Камінокомплект Cardiff
потужність: 2 кВт 
арт.: 90206871789900 859980 1099980

5760

Клей монтажний «Момент»
вага: 400 г

різновиди в асортименті
арт.: 90510718

Піна монтажна 
Genius Gun Soudal  

об’єм: 750 мл
арт.: 90601367

13500

вироблено в Україні вироблено в Українівироблено в Україні

від



Полотно дверне ламіноване «Соло» 
розміри: 600/ 700/ 800 мм 
кольори: «Сосна Сицилія»/ «Сосна Мадейра»
арт.: 80434109-11, 80434113-15

Двері вхідні металеві 
«Кордон» 
розмір: 860х2050 мм 
1 замок
арт.: 80435184-8561900 297300

Плінтус для стелі 
розміри: 20х25/ 40х45/ 70х70/ 80х80/ 45х50х2000 мм 
матеріал: екструдований полістирол
арт.: 80602195, 80602201-2, 80602215, 80602340, 80602957

690

Сходи соснові 
розміри: 38х300х900/

1000/ 11000/ 1200 мм, А/ В
арт.: 80505961-64

Клей універсальний
«Сумасшедшая липучка» 
вага: 12 кг
арт.: 90510175

Черепиця гнучка 
кольори: червоний/ коричневий/ зелений, уп: 3 м2

арт.: 90401497-99

25800

79998

29700

від

вироблено в Україні

Суміш для кладки 
піноблоків Master-Інстал 
вага: 20 кг 
арт.: 90317040

Клей для плитки 
ALPOL 509 
вага: 25 кг 
арт.: 603014276510 7998

Праймер/ Мастика 
бітумна Aquamast
вага: 18 кг 
арт.: 90501167, 9050117855500

Клей для ЛГК
PERLFIX 
вага: 30 кг 
арт.: 9032102010853

Суміш самовирів-
нювальна СN 69 
вага: 25 кг, 1-15мм 
арт.: 9031900216716Клей для

плитки СМ-12 
вага: 25 кг 
арт.: 6030111813188

арт.: 90317040

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

від

Сходи соснові 
розміри: 38х300х900/

1000/ 11000/ 1200 мм, А/ В
арт.: 80505961-64

від



*Пропозиція діє з 01.07.18 до 31.07.18.  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 01.07.18 до 31.07.18 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.

Екран сонцезахисний
для лобового скла AA-13060
розмір: 130x60/ 150x70 см
стара ціна: 47 грн.
арт.: 40712701-02 Мастило силіконове в аерозольній упаковці

об’єми: 150/ 200/ 400 мл
Стара ціна: 39 грн.
арт.: 40751180-82

Диск абразивний відрізний по металу
розміри: 125х1,0/ 1,2/ 1,6/ 2,5; 150/1,6; 
180/ 1,6; 230/2/2,5 мм
Стара ціна: від 15,50 грн.
арт.: 20536635-37, 20536682-83, 20536640-41

Ремінь для кріплення вантажу
навантаження та довжини в асортименті 
арт.: 40702823-31

Рукавички
з крапкою
«Хвиля»
ПВХ 621 
арт.: 20806117

3900

3300

1240

8900 900

від

від

від

від

00

д

арт.: 40712701-02

Рулетка 379W(376W)
L 3 м 
арт.: 20706525

Клей «Супер Момент Гель»
вага: 3 г 
стара ціна: 32,53 грн.
арт.: 20506011

Органайзер R012702
розмір: 250х186х52 мм
стара ціна: 103,30 грн. 
арт.: 20653197

2498

2600

7700

Екр

-20%
економія

-10%
економія

-10%
економія

-20%
економія

-25%
економія

-15%
економія

13300

Пістолет для продувки
Yato YT-2373
робочий тиск повітря: до 8 бар
вхід: 1/4"
стара ціна: 148,08 грн.
арт.: 20205077

Шуруповерт акумуляторний
CD-37-14/2

напруга: 14,4 В, акумулятор: 
Ni-Cd, 1,2 А/год., 2 ак.

част. обертів: 0-550 об./хв.
∅ патрона: 08-10 мм

арт.: 20102129

Пристрій шліфувально-
гравірувальний CF1048

адаптер 12 В, част. обертів: 
12000 об./хв., набір

витратних матеріалів
арт.: 20133149

89900

57900

Диск абраз

27300

Пістолет
із манометром Yato YT-2370
робочий 
тиск повітря: до 10 бар
вхід: 1/4"
стара ціна: 304,14 грн.
арт.: 20205074

-20%до

економія


