%

-25

699
980
%

-30

00

Шліфмашина кутова
ЗУШ-125/1150 «М-профі»
потужність: 1150 Вт
∅ диска: 125 мм
част. обертів: 11000 об./хв.
вага: 2 кг

00

Перфоратор «ЗП-950»
потужність: 950 Вт
част. обертів: 1050 об./ хв. (5800 уд./ хв.)
сила удару: 2,6 Дж

-25

стара ціна: 932 грн.

%

арт.: 20117957

стара ціна: 1400 грн.

3749

арт.: 20111341

%

-20

121

60

272

%

-35

Я
Ящик
для інструментів 13"
розмір: 225х130х115 мм
кольори: чорний/ блакитний

стара ціна: від 419,94 грн.
арт.: 20628519

арт.:: 2030
арт.
20305215
20
305215
30

-35

Набір викруток S2 MN-14948
38 од./ уп., матеріал: сталь

арт.: 20653882-83

стара ціна: 4999 грн.

%

96

стара ціна: 151,98 грн.

25

Пила циркулярна
настільна TC-TS 2025 U
потужність: 1800 Вт
розмір: 640х446 мм (стіл)
∅ диска: 250 мм
бокове розширення столу

292

викруток S2 MN-15416
46 Набір
12 од./уп., матеріал: сталь
стара ціна: 449,94 грн.
арт.: 20628518

%

-40

99

%

-20
%

-20

199

Пила садова у чохлі 2024
матеріал леза: сталь
L 27 см

вироблено в Німеччині

20

К
Компресор
автомобільний U-100
12 В, сила струму: 9 A
150 PSI/10 бар
потужність: 100 Вт, 15 л/ хв.
стара ціна: 249 грн.
арт.: 40702743

стара ціна: 165 грн.

від

299

%

-20

об’єм: 4 л
стара ціна: від 375 грн.
арт.: 40740633, 40740639

%

від

95

20

Шланг спіральний
5/ 10/ 15 м
матеріал: поліуретан
з перехідниками
стара ціна: від 119 грн.

12

Напій сильногазований
й
Сoca-Сola/ Сoca-Сola Zero
об’єм: 1 л
стара ціна: 15 грн.
арт.: 90212467, 90212068

%

-25

арт.: 10305516

моторна Motor Gold
00 Олива
Supertec SAE 10W-40, SAE 5W-40

-30
до

00

00

арт.: 20206570-72

від

276

00

Люк садовий 15kN
колір: зелений
стара ціна: 368,52 грн.
арт.: 90122409

5011

50

Комплект: Драбина
універсальна
розмір: 3х11 м
робоча h: 8,5 м
Підставка Treppy
робоча виcота: 2,45 м
стара ціна: 6682 грн.
арт.: 90210651

-25%

699
719

-40

96

94

%

-25

від

Комплект: 2 фарби інтер’єрні Design LUX
вага: 13,5 кг + 6,7 кг

Фарба інтер’єрна
TR-32 Extra Matt глибокоматова/
TR-320 Semi напівматова
об’єм: 10 л

арт.: 50105308

515

%

інтер’єрна Mattlatex
38 Фарба
об’єм: 10 л
стара ціна: 858,96 грн.
арт.: 50105067

стара ціна: від 959,94 грн.
арт.: 50122553, 50122474

%

-20

%

-25

166

50

Картон малярний
«Картекс Т-ІІ»
розмір: 0,6х1000 мм
L 30 м
стара ціна: 222,3 грн.
арт.: 40208046

Комплект: 2 Шпаклівки готові фінішні Acryl-Putz
вага: 27 кг + 8 кг
арт.: 50304294

%

96

Клей для флізелінових шпалер
вага: 250 г
арт.: 50307153

298

202

08

Клей універсальний
«Сумасшедшая липучка»
вага: 3 кг
стара ціна: 252,6 грн.
арт.: 90510173

%

-50

2+1

129

459

36

-30

98

Шпалери вінілові на флізеліновій
й
основі гарячого тиснення
розмір: 1,06х10,05 м
дизайн в асортименті
стара ціна: 597,96 грн.

28

80

Шпалери паперові
розмір: 0,53х10,05 м
дизайн в асортименті
стара ціна: 41,15 грн.

%

-25
-10

-15

295

80

149

%

%
Килим підкладковий
для бітумної черепиці
розмір: 1х15 м (рулон: 15 м2)
стара ціна: 348 грн.
арт.: 90401214

499

50

36

Руберойд
«Бітумакс ЕКП 4,0 Сланець»
розмір: 1х10 м (рулон: 10 м2)
основа: поліестр, вага: 4 кг/м2

Суміш клеюча
еластична СМ 16/25
EasyFlex
вага: 25 кг

стара ціна: 555 грн.

стара ціна: 199,19 грн.

арт.: 90404124

арт.: 60301400

%

-5

1234

05

%

-20

Компакт «Гранд»
підвід води: нижній
сидіння: поліпропіленове
випуск: косий

796

46

Змішувач
для умивальника Fine
з рухомим виливом
стара ціна: 995,58 грн.
арт.: 703127
70312718
31271
3127
18

стара ціна: 1299,00 грн.
арт.: 70601454

вироблено в Україні

%

-25

%

%

-20

599

00

Фільтр «Кришталеве Джерело»
очистка водопровідної води
3 од.
стара ціна: 799 грн.
арт.: 70170141

вироблено в Україні

-30

439

20

Сушарка для білизни Lux
матеріал: алюміній
L 18 м
стара ціна: 549 грн.
арт.:
р 70813249

вироблено в Україні

2232

96

Душове огородження Smart
розмір: 90x90x185 см, товщина
скла: 4 мм (прозоре)
профіль: хромований
стара ціна: 3190 грн.
арт.: 70507786

вироблено в Україні
клас: 32

%

%

-60

Плитка для стін Lorenzo
розмір: 300х600 мм
колір: коричневий, 2-й ґатунок

-60

-20

%

арт.: 60230179

59

00
м2

Плитка для стін: «Синтія блек»
розмір: 250х350 мм
стара ціна: 147,5 грн.
арт.: 60235626

69

00
м2

Плитка для підлоги «Волна»
розмір: 400х400 мм, колір: бежевий
стара ціна: 172,5 грн.
арт.: 60126214

143

9922
м2

Ламінат «Дуб
Ла
Дуб медовий» Promo
розмір: 1380х191х7,5 мм (2,372 м2)
стара ціна: 179,9 грн.
арт.: 80104468

клас: 32

%

-20

117

60
м2

-25

%

-20
Покриття для підлоги ПВХ
Space California 1
ширини: 3/ 3,5/ 4 м
стара ціна: 147 грн.
арт.: 60512817-19

126

38
м2

Покриття килимове Luton 69
ширини: 3/ 4/ 5 м
стара ціна: 157,98 грн.
арт.: 60409121-23

179

93
м2

%

Ламінат «Дуб Істра» MF1020
розмір: 1292х192х8 мм (1,9845 м2)
стара ціна: 239,9 грн.
арт.: 80104290

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару.

243

%

-50

36

Pучка для дверей Antique Collection
колір: «матова антична бронза»
стара ціна: 486,72 грн.
арт.: 40620842

-25
%

%

-30

1539

30

711

-25
Полотно дверне шпоноване ПГ №03
розмір: 2000х600/700/800 мм
колір: «світлий дуб»
стара ціна: 2199 грн.
аарт.:: 804196
арт.
80419666-68,
419666-68, 80427
4196
80427668-70
427668427
66 70
0

1122

75

00

%

Сейф KS-20 EW
розмір: 200х310х200 мм
електронний замок
стара ціна:
а: 948
948 гр
грн.
р
арт.: 40509443
443
3

Полотно дверне Woodmix Praktic
розмір: 2000х600/700/800 мм
матеріал: сосна, глухе/ зі склом
стара ціна: 1497 грн.
арт.: 80429108-10, 80429112-14

%

-30

239

%

-50
від

34

50

Кошик пластиковий Victoria
матеріал: пластик, розміри:
220х170х120/ 290х210х160 мм
кольори в асортименті

69

9944

Годинник настінний
∅ 33,8 см, матеріал: МДФ, папірарт
стара ціна: 99,9 грн.
арт.: 51187022, 24-30, 5118724950
50

%

-40

-25

Набір посуду дитячий
тячий
ий
й
Disney Cars/ Frozen//
Mickey Colors/ Minnie Colors
3 предм., матеріал:
склокераміка

стара ціна: від 69 грн.
арт.: 40520391, 40520618

19

стара ціна: 399,90 грн.

%

-40

%

85

Рушник вафельний
«Новий рік»
розмір: 45х60 см
матеріал: 100 % бавовна

арт.:
арт
ртт.: 52216032-35
522
2 160
16032-35

210

93

стара ціна: 26,46 грн.

%

-20

60

%

-30

Набір ігровий
«Бокс»- 1

від

289

80

Сковорода
з антипригарним
покриттям «Базальт»
ручка софт-тач
∅ 22/ 24/ 26/ 28 см
стара ціна: від 414 грн.
арт.: 52228182-85

50

%

-50

2895

стара ціна: 351 грн.
арт.: 22089525

арт.: 51948222

88

Ваза циліндрична прозора
матеріал: 100 % скло
розмір: 11x23 см
стара ціна: 63,9 грн.
арт.: 51160611

81

Матрац ортопедичний
Florin
просочення ромашкою
розміри в асортименті
стара ціна: від 5791,62 грн.
арт.: 51951096-108

%

%

-15

-35

150 кг

249

559

90

65

Стелаж металевий
з полицями ДСП
розмір: 1800х900х400 мм
навантаження: 150 кг/ полицю
5 полиць

Тримач для одягу
одинарний SG-0102-DA
макс. навантаження: 10 кг
стара ціна: 294 грн.
арт.: 40511009

стара ціна: 861 грн.
арт.: 40504386

%

-25

378

%

-30

00

365

Етажерка пристінна
розмір: 1810х220х620 мм
к-cть полиць: 5 од.
колІр: «дуб родос»

00

Стіл «Книжка-5 MINI»
розмір: 600/ 1058х500х182 см
матеріал: ДСП
кольори: «дуб Cонома»/ «венге»
стара ціна: 487 грн.
арт.: 80333735-36

стара ціна: 540 грн.
ар 405159
ар
арт.:
40515951
951

%

-10

*від діючих роздрібних цін

ДСП ламіноване «Дуб венге»/ «Дуб молочний»
розмір: 2,44х1,83х16, структура ясена, лист: 4,4652 м2
1-й ґатунок
арт.: 80516057, 80516084

%

-20

%

-30

7700

00

Камінокомплект «Базель»
стара ціна: 11000 грн.
арт.: 90217324

5310

00

Камін електричний EF05-28
стара ціна: 6642 грн.
арт.: 90217330

%

-10

*від діючих роздрібних цін

Екструзійний пінополістерол «Екопліт 35/ 250 Стандарт»
розмір: 50х580х1180, упаковка: 8 од.

%

-30
від
від

42
42

00

арт.: 90605090

-35

стара ціна: від 60 грн.
арт.: 30482072, 30482084, 30482096, 30482111

00

Подовжувач побутовий
2x1,0x1,8 м, 2 гнізда
L дроту:1,8 м
стара ціна: від 60 грн.
арт.: 30473445-52

%

Вимикач 1-клавішний Vesta
кольори в асортименті

%

-30

%

-50

699

00

Мультиварка RMC-M10
об’єм: 3 л, потужність:
500 Вт, 10 автопрограм
функція «Йогурт»
відтермінування старту
автопідігрів
стара ціна: 1398,6 грн.
арт.: 31034927

259

00

Чайник
електричний
AU-3418
ел
ле
об’єм: 1,7 л
нержавіюча сталь
стара ціна: 399 грн.
арт.: 31043258

%

-50
%

-50

135

%

32

-30

186

Свiтильник свiтлодiодний
джерело світла: LED 12/ 16/ 222 В
Втт
t° світла: 4000 К, ∅ 260/340/390 мм
матеріал: пластик

90
від

369

Світильник Trinity/ Sakura
E14, потужність: 1х40 Вт, матеріали: скло, метал
кольори: «хром»/ «антична латунь»

стара ціна: від 193,32 грн.

стара ціна: від 373,8 грн.

арт.: 30899875-77

арт.: 31305464,31305467

%

-20

%

-30

від

122

90

Світильник Trinity/ Sakura
E14, потужність: 3/ 5х40 Вт, матеріали: скло, метал
кольори: «хром»/ «антична латунь»

98

стара ціна: від 739,8 грн.
арт.: 31305465,66,68,69

Свiтильник свiтлодiодний AL605
потужність: LED 4/7 Вт
t° світла: 4000 К, 3 од./ уп.
матеріал: алюміній, акрил

3 од./уп.

ефект «зоряного неба»

стара ціна: від 153,72 грн.
арт.: 31334088-89

%

-25
від

123

-15

20

%

1090

00

від

Світильник світлодіодний 18/36 W
потужність: 18/ 36 Вт, LED, t° світла:
4000 К, світловий потік: 1400/ 2800 lm
розміри: 600/ 1200 мм

671

стара ціна: від 175,98 грн.
арт.: 30899873-74

47

Світильник світлодіодний HUPFEN ESSEN
Світильник світлодіодний Leggera LED WL-M12
джерело світла: LED 36/ 60 Вт, t° світла: 4500 К
джерело світла: LED 12 Вт, t° світла: 3000/ 6000 К
світовий потік: 2880/4800 lm, кут розсіювання 170°
матеріал: пластик PC, кольори: білий+ «хром»/ сірий матеріали: акрил, метал
стара ціна: 789,96 грн.

стара ціна: від 1453,33 грн.

арт.: 30899638-40, 30899709

арт.: 30843577-78

24’’

-10

%

3999
Телевізор LED 24"
24HK20G

%

7393

30

00

-15

стара ціна: 4499 грн.
арт.: 31253730

Комплект: Поверхня газова PFE 644 BLACK
матеріал поверхні: емаль, к-сть конфорок: 4, електрозапалювання:
автоматичне, матеріал решіток: емальована сталь, колір: чорний

32’’

-10

%

арт.: 31041216

+Шафа вбудована електрична F 43 BLACK
об’єм: 56 л, к-сть програм: 4, конвекція, гриль, клас
енергоспоживання: А, колір: чорний
арт.: 31002514

Стара ціна: 8698 грн.

399

00

Приймач цифровий
ефірний DVB-T2 1204

%

-10

4499
Телевізор LED 32"
LE32CT1000AU

стара ціна: 449 грн.

стара ціна: 4999 грн.

арт.: 31211344

арт.: 31253395

10

%

-35
%

-35

72

85

-25

%

95

стара ціна: 97,27 грн.

стара ціна: від 131,95 грн.

арт.: 50712028, 29, 31, 50725147
7

арт.: 50725244-47, 50725272, 50725318

%

-40

Засіб для
делікатного
прання Perwoll
об’єм: 4 л
різновиди
в асортименті
стара ціна: 316,85 грн.
арт.: 50718165-66,
50718169, 50718299

%

-25

%

-25

28

Папір туалетний «Сніжна Панда»
12 од./ уп.
стара ціна: від 141,66 грн.
арт.: 51311383

купуйте

50

Засіб для догляду за туалетом Bref
різновиди в асортименті
стара ціна: 43,86 грн.

будь-яку зубну пасту
ТМ Sensodyne (75 або 100 мл)

%

-25

та
отримайте
зубну щітку Sensodyne в дарунок*!
*під дарунком мається на увазі придбання товару за 0,06 грн з ПДВ. Пропозиція діє з
09.12.2017 до 14.01.2018 (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія». Кількість дарунків обмежена.
Організатор пропозиції: ТОВ «Обрій-2000», 03680, м. Київ, вул. Радищева, 10/14

від

53

%

-30

від

75

19

95

Освіжувач повітря аерозольний Ozone
різновиди в асортименті
стара ціна: 26,60 грн.
арт.:
р 51314704 -09

Самолікування може бути
для вашого здоров’я
шкідливим дл

85

75

Порошок пральний Tide
вага: 2,4 кг
різновиди в асортименті

Порошок пральний Gala
вага: 3 кг
різновиди в асортименті

00

205

Засоби для жіночої гігієни
щоденні/ гігієнічні
різновиди в асортименті
стара ціна: від 71,66 грн.

95

%

-30

246

75

Підгузник Huggies Сlassic Mega
різновиди в асортименті
стара ціна: 352,50 грн.

%

22

60

Засоби
для догляду
за взуттям Salton
різновиди
в асортименті
стара ціна: від 32,32 грн.
арт.: 50906092, 50906107-08,
50906131-32, 50906350,
50906475, 50906800

-50

%

-30

42

42

Мішки для сміття
об’єм: 120 л, к-сть 25 од./ уп.
стара ціна: 84,9 грн.
арт.: 50707052

від

7

56

Губки кухонні
різновиди в асортименті
стара ціна: від 10,86 грн.
арт.: 50708028-29, 50708486-87, 50708497

*Акція діє з 09.12.17 до 14.01.18. 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
09.12.17 до 14.01.18 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.

