
ВИГРАВАЙ КОМПЛЕКТИ

PROFESSIONAL

• майстеркласи протягом вересня!
• суперпропозиціі та мегаекономія!

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ! Подробиці на сайті www.nl.ua

готуй оселю восени!
компенсація утеплення житла

Високоякісні технології

Компенсації до 3000 євро

Швидка виплата компенсації 
3-5 тижнів з дати підтвердження

Вигідні умови кредитування

Рішення по кредиту 10 хвилин

Без першого внеску
та довідки  про доходи!

35%
компенсація

Інформація про програму:
0 800 505 717 (безкоштовно в Україні)

iqenergy.org.ua
info@iqenergy.org.ua

Учасники програми IQ energy можуть отримати компенсацію у розмірі до 3000 євро на 1 фізичну особу. Компенсація складає 35% від суми кредиту або загальної суми інвестицій в енергоефективні заходи. Сума інвестицій може включати вартість основного 
обладнання та матеріалів, вартість допоміжного обладнання і матеріалів, а також вартість проектування і монтажних робіт. Для отримання компенсації учаснику програми необхідно: 1) фінансувати енергоефективні інвестиції за допомогою кредитів банків-партнерів 
програми;  2) обрати обладнання або матеріали для модернізації житла з каталогу технологій IQ energy, 3) зареєструватися та подати заявку на www.iqenergy.org.ua протягом 4-х місяців з дати отримання кредиту та до погашення  кредиту. Усі види банківських послуг. 

АТ «УкрСиббанк», банківська ліцензія та Генеральна Ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011. БНП Паріба Груп. АТ «ОТП Банк», ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011. Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Банківська ліцензія НБУ №10 від 05.10.2011.

*під словосполученням «вигравай комплект електроінструменту» мається на увазі участь в акції, яка не є лотереєю, проводиться на безоплатних засадах в усіх торговельних центрах «Нова лінія» на території України і має на меті рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню). На організацію та 
проведення акції ПрАТ «Нова Лінія» витрачає свій прибуток (дохід). Під «вигравай» мається на увазі можливість отримання сертифікату  на право придбання одного з 3 комплектів за 4.80 грн. на умовах акції «Баугутфест», що діє з 01.09.17 до 30.09.17 у мережі ТЦ «Нова Лінія». Товар може відрізнятися 

від зображеного на малюнку (моделлю, кольором, тощо).



Засіб для розпалення/ 
догляду за каміном
різновиди в асортименті
арт.: 90203044-45, 90203047, 90208827

Піч калориферна 
Аlaska ПК - 7 Ф120  
арт.: 90206405

Вікно металопластикове
розмір: 1200х900 мм
+ Антимоскітна сітка –
у дарунок*  
арт.: 90215217

Гіпсокартон Plato Vognestop
розмір: 1500х600х12,5 мм (0,9 м2)  

арт.: 90705008

Плита магнезитова «Вогнестоп»
розмір: 600х1500х10 мм (0,9 м2)  
арт.: 90703125

Плитка бетонна «Шато» 10/ 20
для зовнішніх та внутрішніх робіт
розмір: 205х62х14 мм
к-сть: 0,6 м2/ уп.  
арт.: 90214005, 90214007

2286

419898 Грубка чавунна 696Е
∅ димоходу: 200 мм 
розмір: 520х695х430 мм 
вага: 120 кг
арт.: 902064541199898

14 кВт

від
Труба

L 1 м, ∅ 110/150/180/200/220 мм 
різновиди в асортименті

арт.: 90213023-25, 90213046, 90213048, 90213051, 90213053-
55, 90213066

14370
від

14700011880

вироблено в Україні

61 98 185 00

Піч варильна
Мрія 15 
потужність: 5 кВт 
(100 м3), ∅ 120  
арт.: 90206362249996

Бетонозмішувач «БРС»
з додатковим металокомпозитним 
вінцем, потужність: 750 Вт   
арт.: 9080109145300000

об’єм: 130 л

енергозберігаючий склопакет

дарунок

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту за ціною товару більшої вартості
від

Утеплювач базальтовий Firerock
розмір: 1000х600x25 мм (4,8 м2)  

арт.: 90602327

88800

Полотно 
алюмінієве 
зовнеішнє 

із фольгою 
та захисним 

покриттям  
щільність:
140 кг/м3

упаковка:
50 п. м 

арт.: 90608265

3990

о 
е 

0

Софіт
з перфорацією/ без 
перфорації VOX
розмір: 3x0,3 м2 (0,9 м2) 
колір: «Дуб Золотий» 
арт.: 90105051, 9010505423280
С фі



Камін електричний напівкруглий EF05-28/ EF05-33W
розмір: 510х735х290 мм, енергозберігаюча технологія 

LED, пульт ДУ, таймер на відключення, імітація звуку 
горіння дров  

арт.: 90217330-31

Камінокомплект Panoramic 
розмір: 510х735х290 мм, енергозберігаюча 

технологія LED, пульт ДУ, таймер на відключення 
імітація звуку горіння дров  

арт.: 90206868

Камінокомплект «Палермо»  
розмір: 510х735х290 мм, енергозберігаюча 

технологія LED, пульт ДУ, таймер на відключення 
імітація звуку горіння дров  

арт.: 90206656

Сікатор храповий Easy
L 200 мм
арт.: 10319393

Субстрат для 
декоративно-
листяних рослин 
Florio
об’єм: 20 л
арт.: 1050231416896 2580

від

759900 899900599928

Камінокомплект Minden  
розмір: 645х1170х390 мм  

арт.: 90217280

Камінокомплект Mantova   
кольори: чорний/білий, розмір: 1367х692х235 мм  

арт.: 90206869- 70

Камінокомплект Stanford    
розмір: 935х1170х365 мм  
арт.: 90217279

1059900975000

959898

00

арт.: 9206656

0

1,5 кВт

Огорожа
Eurofence Promo
h 180 см 
ширина: 2000 см
арт.: 10703195129900

Сікатор 
площинний
L 200 мм
арт.: 10319391, 1031938815900

Граблі віялові розкладні
15 зубців
арт.: 10319382

17400

Пила бензинова
об’єм циліндра: 45 см3

потужність: 2,0 кВт, шина: 457 мм
арт.: 10106508

139800
Компресор автомобільний AC102-2
живлення: 12 В, 20 A, тиск: 150 PSI/ 
10 атм, L шланга: 1,5 м
матеріал: сталь холоднокатана
антикор. покриття: 0,8 мм
арт. 40702287

52000



PROFESSIONAL

купуй товар ТМ BauGut від 500 грн.,

та забирай свій дарунок 15.09, 22.09, 30.09!

*Подробиці на сайті www.nl.ua 

Суміш армуюча для 
теплоізоляції KLA 
вага: 25 кг 
арт. 90321024

Клей для кріплення 
теплоізоляції KLT 
вага: 25 кг 
арт. 90321023 економія

20%
економія

20%

Клей для плитки та 
каменю KLM 
вага: 25 кг 
арт. 60301217

економія

20%
екеко

2
еко

20

96.00 132.00 174.00

Штукатурка декоративна 
камінцева KPT 
вага: 25 кг 
арт. 90313015 економія

30%

276.00

Штукатурка декоратив-
на «Короїд» RPT 
вага: 25 кг 
арт. 90313016 економія

30%

204.00
ціна до 1.09 
складала 398,04 грн.

ціна до 1.09 
складала 297,96 грн.

ціна до 1.09 
складала 219,96 грн.

ціна до 1.09 
складала 165,48 грн.

ціна до 1.09 
складала 121,08 грн.

Ґрунтівка
глибокопроникаюча
«АС-7» 
об’єм: 10 л
арт.: 90511019

Клей підвищеної 
адгезії П-22
вага: 25 кг
арт.: 90321018 

9900

12900

Клей для плитки 
П-12 «Стандарт»  
вага: 25 кг 
арт.: 60301021

5898

ВИГРАВАЙ  КОМПЛЕКТ
до

*

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Герметик силіконовий 
універсальний Makroflex 
кольори: прозорий/білий 
об’єм: 290 мл
арт.: 90507790-94

Піна будівельна
Makroflex STD/ PRO 65 
об’єм: 750/ 850 мл
арт.: 90601055, 906010885994

від

10610686
від-20% Клей монтажний Dekor Fix/ Super Fix/

Transparent/ Power Fix/ ExtremePower Fix/
Profi Fix/ Express Fix
різновиди в асортименті
арт. 90510718-26

Клей монтажний «Момент» Super Fix  вага: 125 г, арт.: 90510721 21,5 грн, стара ціна: 28,04 грн



Двері металеві 19-2 
розмір: 2050х860 мм
2 замки,вічко
кількість товару обмежена
ліві/ праві
арт.: 80435552- 53

Ринва GIZA  
∅ 120 мм, L 2 м
кольори: червоний/ 
білий/ коричневий 
арт.: 90418069 -71

Дошка облицювальна
із хвойних порід   
розміри: 20х86х2000/3000 мм 
1-й ґатунок 
арт.: 80515245-46

Панель ПВХ LXL019-0/ CL6225-7
кольори: «Сяючі Зорі»/ «Бриз 
фіолетовий»
розмір: 7,5/7х250х2970 мм (0,7425 м2)
арт.: 80220167, 80220389

Полікарбонат гофрований 
монолітний Strong   
розмір: 2х1,05 м 
арт.: 90403590-91

Лист полікарбонатний
сотовий     
розмір: 2000х1050 мм
товщина: 4 мм 
кольори:  бронзовий/ 
прозорий 
арт.: 90403280, 90403293

Вилаз даховий
WGT Optilook
розмір: 460х750 мм
арт.: 90429123

Набір: Вікно мансардне
з коміром
Optilight ProfiDecor      
розмір: 780х1180 мм
+ штора та XDK 
арт.: 90429127

Полотно дверне ПВХ 
«Прима ПГ»  
розміри: 600/700/800 мм 
кольори: «Дуб золотий»/ 
«Каштан»
арт.: 80430113-15, 80430117-19

Полотно дверне
Woodmix Master   
глухі/ напівскло, розміри: 
600/700/800х2000х36 мм  
без покриття, зрощений 
масив сосни
арт.: 80429163-65, 80429167-69
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вироблено в Україні

вироблено в Україні

Праймер бітумний/ мастика 
бітумно-гумова/ Aquamast 
об’єм та різновиди
в асортименті 
арт.: 90501167-68, 90501170-75, 90501178-8010200

9996
від

від

13800
м2

Стрічка покрівельно-
ущільнююча Nicoband   
різновиди в асортименті 
арт.: 90507353-58, 90507360-65, 90507373-78
90501167-68, 90501170-75, 90501178-80



Шампунь H&S  
об’єм: 600 мл 

різновиди в асортименті 
стара ціна: 117,60 грн.

арт.: 51329628-38

Засіб для прання Tide  
вага: 1,5 кг

різновиди в асортименті 
стара ціна: 86,90 грн.

арт.: 50901143- 44, 50712266

Рушник паперовий Zewa   
стара ціна: від 30,72 грн.

арт.: 50901303, 51311907 -08, 51311641, 51311447

Мішки для сміття   
різновиди в асортименті 

стара ціна: від 13,44 грн.
арт.: 50707043, 50707056,  50707163- 64

Засіб для гігієни 
ротової порожнини
Professional SPLAT   

різновиди в асортименті 
стара ціна: 71,66 грн.

арт.: 51302111-15, 51302313, 51334149

Освіжувач повітря 
аерозольний Ozone    
різновиди в асортименті 
стара ціна: 26,90 грн.
арт.: 51314704 -09

9960

5995

2150 990

5370

2000

Водонагрівач електричний 
Expert VM 080 D400-2-B
арт.: 70204428

Радіатор сталевий панельний 22K
розмір: 500x1000 мм 
арт.: 70222552

Водонагрівачелектричний
ZWH/S 10/15 Melody O/U (Green)
потужність: 1500 Вт 
арт.: 70223122, 70223124, 70223126, 70223128

 Радіатор алюмінієвий 500/96  
арт.: 70212062

 Радіатор біметалевий 500/95 
арт.: 70214173

Котел газовий «Турбо» OPTIMUS
потужність: 24 кВт, ККД: 93%
арт.: 70201717

289800

138960204900

1099800

Компакт
«Гранд МС 
Алкапласт» 
злив: горизонтальний 
підвід води: нижній 
однорежимна 
арматура з функцією 
«стоп», сидіння: 
поліпропіленове
арт.: 70601454

121200

-15%
економія

-31%
економія

-30%
економія

-25%
економія

-25%
економія

різ

О і і00

арт.: 70601454

-25%
економія

від від

від

потужність: 2000 Вт роздільний 
теплообмінник

14700
секц. 15900

секц.



Плитка для підлоги
«Карпет Грей»
розмір: 45х45 cм
колір: сірий 
арт.: 60118622

Плитка для стін
«Танака Браун» / 
«Танака Крем» 
розмір: 25х35/ 33х33 cм 
арт.: 60205588 – 89, 60113204

Плитка для стін «Авеліна Беж»
Декор: «Авеліна Інсерто Пачворк» - 89,90 грн.
розмір: 20х60 cм  
арт.: 60235332, 60234847

Керамограніт глазурований 
«Ріверстоун» 
розмір: 32,6х32,6 cм  
арт.: 60113107

Керамограніт Ixora
розмір: 15х61,2 мм
кольори:
бежевий, коричневий  
арт.: 60115613-14

від

20900
м2

9990
м2 19990

м2

12990
м225990

м2

Клінкер
Brick Sahara
розмір: 245х65 мм  
арт.: 6021825519975

м2

Купуй 2 упаковки ламінату
та отримай упаковку підкладки
розмір: 1380х193х8 мм, клас: 32 арт.: 80104419-22

Під подарунком мається на увазі вигода для покупця на суму вартості 1-ї упаковки 
підложки (арт. 80117072) при умові купівлі ламінату (арт. 80104419-22)  кратно 2-м уп.

Покриття для підлоги ПВХ Space California 
ширини: 3,5/ 4 м 
арт.: 60512817-19

Покриття для підлоги ПВХ Lin Byt  
ширина: 3,5 м, колір: «Дуб капучино»   
арт.: 60519253

11496
м2 12996

м2

Доріжка Cappuccino  
ширини: 0,8/ 1 м   

арт.: 60407501-02

Килим Cappuccino  
розміри:

0,8х1,5/ 1,2х1,7/ 1,6х2,3/ 2х3   
арт.: 60809701-03, 60818406-17

25000

30000

Ламiнат «Дуб Мортон» Vogue 4V 
розмір: 1286х160х10 мм, (1,646 м2) 
клас: 33/ АС5 
арт.: 80104452

Ламінат MF 
розмір: 1305х205х8 мм (1,9845 м2) 
клас: 32/ АС4 
арт.: 80104289, 80104293, 80104363

34990
м219490

м2

у дарунок

арт.: 80117072

відвід

До

клас: 33/ АС5 
арт.: 80104452

вироблено в Німеччині

вироблено в Іспанії вироблено в Україні

вироблено в Україні вироблено в Україні

вироблено в Україні



Фарба фасадна Sniezka 
«Екстра Фасад» 
об’єми: 14 кг
+ 4,2 кг у дарунок*
арт.: 50118250

Емаль для вікон та дверей 
колір: білий, об’єм: 1/ 2,5 
стара ціна: від 209,76 грн.
арт.: 50112013, 50111910

Штукатурка декоративна 
силіконова AURA Dekor К15  
«Баранець» 1,5 мм
вага: 25 кг 
стара ціна: 1098,96 грн.
арт.: 50116992

Пігмент фасадний Colorex Fasad 
об’єм: 750 мл
кольори в асортименті
стара ціна: 108,96 грн. 
арт.: 50118250, 50125177-91

Фарба інтер’єрна Luxpro 3 
об’єм: 10 л  
стара ціна: 988,98 грн.
арт.: 50121542

Фарба фасадна 
структурна India 
вага: 15 кг  
стара ціна: від 721,98 грн.
арт.: 50122339

65970

15732

87918

9804 79116

54144

-20%
економія

-25%
економіядарунок

-25%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-10%
економія

Шпалери рідкі 
матеріал: 100 % целюлоза 
кольори в асортименті 
арт.: 50512177,50512181, 50512184-186

Шпалери паперові 
розмір: 0,53х10,05 м
дизайн в асортименті 

Шпалери паперові (дуплекс) 
розмір: 0,53х10,05 м
дизайн в асортименті

Карниз алюмінієвий з декором дві косичи 
білий подвійний, розміри в асортименті
стара ціна: від 153,06  грн.  
арт.: 50610898-901,506188289100

2990 3900

18936

від

від

Комплект: 3 клеї 
професійний Status
для всіх видів шпалер 
к-сть: 2 + 1 у дарунок 
арт.: 5030730614000

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту з 3-х упаковок клею професійного  
Status із загальною вигодою вартості 1-ї упаковки клею професійного Status

2+1

Шпалери вінілові гарячого 
тиснення 
на флізеліновій основі
розмір: 1,06х10,05 м
дизайн в асортименті19900

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту з 2-х одиниць фарби фасадної Sniezka 
об’ємом 14 кг + 4,2 кг із загальною вигодою вартості фарби фасадної Sniezka, об’ємом 4,2 кг.



Сейф KS-20ЕW   
розмір: 200х310х200 мм
тип замка: електронний 
покриття: полімерне 
стара ціна: 888,00 грн.
арт.: 40509443

Сейф KS-25ЕW - 893,00 грн.
розмір: 250х350х250 мм
арт.: 40509444

Сейф S-15   
розмір: 150х200х170 мм 
тип замка: ключовий 
арт.: 40509449

62160

37900 Сейф KS-20    
розмір: 200х310х200 мм  
кольори: сірий/чорний 
стара ціна: 570,00 грн.
арт.: 405092764560000000000000

Сейф для зброї GLТ.125.K    
розмір: 1252х260х260 мм, тип замка: 

ключовий, трейзер із замком 
арт.: 40509571

Шафа-купе    
розмір: 2100х900х420 мм 

колір: «Гірська вільха» 
арт.: 40907816 – 17 

Вішак для одягу
126-А/ 125 B    
матеріал: метал,  
мармурова основа
колір: білий/ венге  
арт.: 40511100, 40511097

Дриль ударний 
KR504RE    
потужність: 500 Вт 
част. обертів:
0-2800 об./ хв.
патрон: 13 мм 
свердління: метал/
бетон (13 мм)/
дерево (20 мм)
вага: 1,9 кг  
арт.: 20104277

217200

146700

54000

арт.: 40509571

00

Сейф меблевий S.20.E   
розмір: 200х380х260 мм, 1 полиця

тип замка: електронний 
арт.: 40509593

296400

Тримач для одягу 
посилений  
матеріл:
хромований метал
колеса з гальмом 
розмір:
900х400х100-1700 мм  
арт.: 40511164

Набір: викрутка реверсивна 
та насадки з гнучким валом  

40 предметів  
арт.: 20628481

Саморіз для г/к дереву 
Ф 3,5х45/55  

вага: 1 кг/ уп.  
арт.: 40104590, 40104592

Рулетка 379W(376W)  
довжина: 3 м
ширина: 16 мм  
арт.: 20706525

115200

17089 7110

2196

у 
5 
п. 

арт.: 20706525

0

99900

Шліфмашина кутова KG912    
потужність: 900 Вт, част. обертів:

11000 об./хв., ∅ диска: 125 мм, вага: 2,2 кг   
арт.: 20117890

109900

навантаження до 70 кг

на 3 рушниці

від

-20%
економія

-30%
економія



Світильник світлодіодний А-play, RGB  
потужність: 60 Вт, світлова t°: 3000-

6000 K, світловий потік: 300-4900 lm, 
IP20, кут розсіювання: 160°, пульт ДУ

матеріали: метал, акрил 
арт.: 30899495

ПК планшетний 10.1" 
NB106 3G Black
арт. 31222344

ПК планшетний 9.6" 
Galaxy Tab E T561N 3G
арт. 31222266-67, 75

Ноутбук 15.6" EX2519-C501
(NX.EFAEU.042)
арт. 31225480

Свiтильник свiтлодiодний  AL600   
потужність: 5 Вт/ 7 Вт

світлова t°: 5000 K
матеріали: алюміній, акрил 

арт.: 31311223-24 

Світильник
світлодіодний SOLA
потужність: 30 Вт 
світлова t°: 4000 K 
розмір: 380х65 мм 
матеріали: матовий 
акриловий полімер, метал
арт.: 30899962

Світильник світлодіодний W116U   
потужність: 6 Вт 

світлова t°: 4200 К 
матеріал: метал
колір: алюміній

арт.: 30899880

Світильник світлодіодний
точковий LEGGERA   
потужність: 7 Вт 
світлова t°: 3000 K/ 6000 K
колір основи: білий 
арт.: 30899641-42

Лампа LED Elementary
Candle/ Globe    
E14/ Е27, потужність: 6 Вт
світлова t°: 2700 К/ 4000 К 
ресурс роботи: 25000 год.
матеріали: метал, пластик
арт.: 30516409, 14-15, 305168477

Світильник світлодіодний Atmosfera     
потужність: 24/ 38 Вт

світлова t°: 2800-5000 K, світловий 
потік: 300-2200/ 3350 lm, IP20, 

матеріали: метал, плетений прозорий 
акрил, колір основи: хром 

арт.: 30899894-95

271998

259900 599900

649900

16200

49896

54900

13986

108996
від

від

0

Телефон Clamp
арт. 31237116-17

+ Зарядний
USB-пристрій
автомобільний 
REAL-EL CA-11
– у дарунок
арт.: 31252972

Роутер 
бездротовий 
F300 
арт. 31241887

Роутер бездротовий
Archer C50 
арт. 31241540

49900 31920 99517

RAM

1 GB

2
MP

10,1" 9,6"
15,6"

зміна кольору світла 
вимикачем. 4 клік

новинка

RAM

1,5 GB 2
MP

RAM

4 GB
Intel H D
Graphics

Dual
Sim

1200
Mbps

DUAL
band

*мається на увазі надання вигоди, що дорівнює номіналу подарункової картки, на акційний товар, за умови придбання подарункової картки з акційним товаром одним розрахунковим документом. 

250 грн.

350 грн.

200 грн.

вбудована колонка 2 од./ упаковці

2994
Ліхтар кишеньковий
EGL-PFL008-9LED     
к-сть світлодіодів: 9
кольори
в асортименті  
арт.: 30710501

3600



Електрична 
фурнітура  
різновиди в 
асортименті 
арт.: 30482001- 36, 30482070 -71

Праска SI-8889TSP  
тип подошви: тефлон, вертикальне 
відпарювання, функція самоочищення 
система «Крапля-стоп» 
арт.: 31009919

Машина пральна ZWSE7100VS  
розмір: 850x595x377 мм
к-сть обертів: 1000 об./ хв.
завантаження: 5 кг 
технологія Fuzzy Logic, клас 
енергоспоживання/ прання/ 
віджиму: А++ / А / C, рівень шуму 
при пранні/ віджиму: 59 / 77дБ 
арт.: 31021640

Чайник електричний EK-1815   
матеріал: нерж. сталь, об’єм: 1,8 л 
арт.: 31043248

Мультиварка RMC-M25   
потужність: 860 Вт
к-сть програм: 16, об’єм: 5 л
керамічне покриття, світлодіодний 
дисплей, змінний паровий клапан  
арт.: 31034872

Сушарка для овочів ЕСП-01    
потужність: 820 Вт
к-сть секцій: 7
об’єм: 35 л, регулятор 
температури: 30-90°С 
арт.: 31034488

Телевізор LED 43”
LE43CT2500AK  
арт.: 31253399

Телевізор LED 43” 43LH513V
арт.: 31253551

кредит: 0,00001%*

на 15 місяців. повна ціна 12399,00 грн.

2880

41900

588800

16900
129900 169900

988800

600 грн.

43’’ 43’’

82660
міс.

*0,00001% – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період строком до 15-ти місяців, перший внесок від 0%, 
вартість товару - 12399 грн.

Реальна % ставка по кредиту не враховує супутні витрати на користь третіх осіб, які виникають у позичальника 
при погашенні кредиту в інших банках та витрати на супутні послуги кредитодавця, що не є обов’язковими для 
оформлення кредиту. Ліцензія ДержФінПослуг України АВ № 580561 від 11.01.2012. ТОВ ФК «Центр Фінансових 
Рішень» (ТМ «Кредитмаркет»)

Холодильник CCBS 6182XH  
розмір: 1850х600х600 мм

об’єм холодильної/ 
морозильної камер: 219 / 86 л

клас енергоспоживання: А+
272 кВт/рік, збереження 

температури при знеструмленні: 
21 година, рівень шуму: 40 дБ 

LED освітлення 
арт.: 31040295

799900

колір нержавіючої сталі

глибина: 60 см

1000 об./хв.

Пилосос-стік
JL-S1001W  
потужність: 600 Вт
збір пилу в контейнер 
трансформується в ручний 
арт.: 3104805159900

від



Комплект 
постільної
білизни 
дизайн та розміри
в асортименті
арт.: 51909935-36

Плед напіввовняний Vladi 
розмір: 130х170/ 140х220 см 
матеріал:  20% вовна, 80% 
акрил, щільність: 275 г/м 
арт.: 51918086, 50938447

Подушка 
розмір: 50х70 см, вага: 600 г
матеріали: силіконові кульки

(наповнювач), мікрофібра (верх)
арт.: 50911917

Плед мікрофібровий 
розмір: 160х200 см, матеріал: 100% 

поліестер, кольори в асортименті

*Акція діє з 01.09.17 до 30.09.17.  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 01.09.17 до 
30.09.17 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.

34986

8994 9990

199989894

Набір
серветок 
мікрофібрових
універсальних 
розмір: 300х300 мм
к-сть: 6 од./ уп.  
арт. 40721664

Годинник Ningbo Royal Clock   
матеріали: пластик, скло 
різновиди в асортименті 
арт.: 51111762-65, 51130949-51

Набір настільних ігор
«6 в 1»    
арт.: 22089554

Набір ігровий «Боулінг»    
арт.: 22089527

Набір ігровий «Кільця»    
арт.: 22089544

4900

6990

1410014100
шкільні рюкзаки
економія на всі

визначення
переможців

7.10.2017

-20%до

Набір
«6 в 
арт.: 2208

від

від

100% бавовна

Купуй будь-яку продукцію ТМ FAIRY
Реєструй чек на сайті www.nl.ua
Отримай шанс виграти:

Сертифікат на суму 80 000 грн. на 
придбання кухні в ТЦ «Нова Лінія»

Один з 3-х подарункових сертифікатів  
ТЦ «Нова Лінія»
на суму 5 000 грн.

Для участі в акції потрібно в період з 01.09.2017 до 30.09.2017 
(включно) придбати будь-яку продукцію ТМ FAIRY в мережі ТЦ 
«Нова Лінія» та зареєструвати чек на сайті www.nl.ua. Чеки, 
зареєстровані раніше або пізніше вказаного терміну, участі в 
акції не приймають.  Кількість призів обмежена: 1 сертифікат 
на суму 80 000грн. на придбання кухні у ТЦ «Нова Лінія»; 3 
подарункових сертифікатів по 5000грн. Вказані сертифікати 
дійсні до пред’явлення тільки у ТЦ «Нова Лінія». Розіграш 
відбудеться 07.10.2017 шляхом випадкового відбору переможців 
серед всіх зареєстрованих на сайті за допомогою сервісу ran-
dom.org. Докладніше – у консультантів відділу «Побутова хімія» 
та на сайті www.nl.ua.  Кількість товару обмежена. Організатор: 
ТОВ «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», м. Київ, вул. Краснова, 27.

27900


