
економ з нами – живи краще!

Папір туалетний 
12 од./ уп. 
Стара ціна: 154,68 грн.
арт.: 51311383 

Гель для душу/
Крем для тіла

Le Petit Marseillais 
різновиди в асортименті 

Стара ціна: від 13,55 грн.
арт.: 51311383 

Засіб для догляду 
за волоссям 

об’єми:
200/ 250/ 400 мл

різновиди
в асортименті 

Стара ціна: від 61,80 грн.
арт.: 51311383 10800

1080

3270 7900

4920

-30%
економія

-20%
економія

-18%
економія

-20%
економія

різн ті 
н.
83

0

від

від

від

від

Папір туалетний 
12 од./ уп. 
Стара ціна: 154,68 грн.
арт.: 51311383 

00

Швабра для підлоги  
Стара ціна: від 157,98 грн.

арт.: 50722029, 50722046

11490

від

-28%до

економія

-42%до

економія

Засіб для миття 
посуду Fairy 

об’єми: 650/ 1000 мл
різновиди в асортименті 

Стара ціна: від 39,85 грн.
арт.: 50706043, 50706768-69, 50901190-93, 

50901195

Порошок пральний  
Persil 

вага/ об’єм:
9 кг, 3/ 4,38 л
Кондиціонер

для білизни Silan 
об'єми:

1200/ 1800/ 1850 мл
різновиди в асортименті 

Стара ціна: від 130,90 грн.



Шліфмашина кутова S1M-GW20-125
потужність: 750 Вт, част. обертів: 12000 об./хв.
∅ диска: 125 мм
арт.: 20118317

Водовідведення
внутрішньо-будинкове

для бачка унітазу/ умивальника/ ванни
арт.: 70159053, 70162035, 70706209

Органайзер
GEAR 22"
арт.: 20653757

Набір для випалювання SIS306E
потужність: 30 Вт, 6 фігурних насадок 

підставка
арт.: 20667146

69900

24900

14900

5994

89900

19900

1020

2352

3540

Субстрат для декоративно-листяних/ 
квітучих рослин 
об’єм: 5 л
арт.: 10502313, 10502315

Сітка захисна для винограду 
розмір: 22х33/ 28х40 см, 10 од,/уп.
арт.: 10703914 -15

Сітка овочева 
розмір: 50х80 мм, з UV, міцна, вага: 40 кг 
упаковка: 10 од., кольори в асортименті
арт.: 10703842

2898

Пістолет для поливу
арт.: 10214142

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту із загальною вигодою 
вартості 1-го мішка, вагою 25 кг.

Набір для випалювання SIS306
потужність: 30 Вт, 6 фігурних насадо

і

00

Шліфмаш
потужність
∅ диска: 1
арт.: 20118317

листяних/ 

Дриль-міксер HM-210
потужність: 950 Вт, част. обертів: 
0-1100 об./хв.
арт.: 20103223

149900

Набір викруток та насадок 20210
30 од./ уп.
арт.: 20628393

від

вироблено в Україні

арт.: 10703914 15

д у
арт.: 10214142

29898

Котушка
для шланга
без коліс
та шланга
арт.: 10210022

0-125
12000 об./хв.

Дриль ударний Z1J-GW22-13
потужність: 650 Вт, част. обертів: 
0-3000 об./хв., ∅ патрона: 13 мм

арт.: 20104610

69900

Сіль таблетована
Organic
вага: 25 кг
арт.: 7017019429994

купуй
5 мішків
отримай 6-й
у дарунок

вироблено в Польщі

Пістолет для монтажної піни
CP-FG-002
арт.: 20636271

від



29900

2995

Шпалери вінілові на флізеліновій основі 
розмір: 1,06х10,05 м, дизайн в асортименті 
стара ціна: 598,00 грн.   
арт.: 50501958, 50547329, 50547344-8, 50547350-52, 50547354-64

Плівка самоклеюча 
ширини: 45/ 67/ 90 см, дизайн в асортименті 
стара ціна: від 39,96 грн.   
арт.: 50501958, 50547329, 50547344-8, 50547350-52, 50547354-64

-50%
економія

від

Фарба інтер'єрна матова Mastare
об’єми: 2,5/ 5/ 10 л
Стара ціна: від 138,96 грн.
арт.: 50103268-70

Штукатурка акрилова декоративна 
«Баранець»/ «Короїд»
вага: 20 кг, 1/ 1,5/ 2 мм
Стара ціна: 854,88 грн.
арт.: 50128001-03

Лазур для дерева Colortex
об’єми: 0,9/ 2,5/ 10 л
кольори в асортименті
Стара ціна: від 173,25 грн.
арт.: 50305132-61

Фарба латексна Latex Optimal
об’єм: 10 л
Стара ціна: 1298,04 грн.
арт.: 50105055

11100

68310

13850

97300

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-25%
економія

Фарба інтер'єрна Мax Latex
об’єм: 10 л
Стара ціна: 692,40 грн.
арт.: 5010152458854

-15%
економія

Фарба інтер'єрна матова TR-33
стійка до миття
об’єм: 10 л
Стара ціна: 1165,44 грн.
арт.: 5012247887400

-25%
економія

ча 
см, дизайн в асортименті

-25%
економія

-30%до

економія ще більший асортимент для вашого сантехніка

під терміном «економія» мається 
на увазі знижка із зазначенням 
розміру відсотків, на які змен-
шується ціна товару на дату його 
придбання. Економія надається на 
вказані види товарів торгових ма-
рок. Ціни протягом дії пропозиції 
на акційні товари можуть зміню-
ватися, при цьому економія на них 
залишається незмінною.
Докладніше – в ТЦ «Нова Лінія»

7176

Клей для флізелінових шпалер Kleo Extra   
вага: 250 г 

стара ціна: 89,70 грн.   
арт.: 50307119

-20%
економія



*0.00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період строком до 20-ти місяців, перший внесок 
від 0 %, вартість товару – 9999 грн. Реальна % ставка за кредитом не враховує супутні витрати на користь 
третіх осіб, що 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»)

*0.00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий 
період строком до 20-ти місяців, перший внесок від 0 %, 
вартість товару – 9999 грн. Реальна % ставка за кредитом 
не враховує супутні витрати на користь третіх осіб, що 
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»)

40"

Телевізор LED 40” FK30G
арт.: 31253734

ефект зоряного неба

Світильник світлодіодний Akrilika Sota
з пультом ДК
потужність: 40 Вт LED, ∅ 40,5 см, t° світла: 3000-6000 К 
матеріали: пластик, метал
арт.: 31334065

Світильник Iron
тип лампи: Е27, 1х60 Вт, матеріали: пластик, метал
колір: чорний
Стара ціна: від 287,00 грн.
арт.: 30895718-22

15930019998

Лампа LED
цоколь: E27
потужність: 10 Вт
t° світла: 3000/ 4500 K 
арт.: 30529022, 30529316

2994

129900

Піч мікрохвильова EM- 2075
об'єм: 20 л, потужність: 700 Вт
тип керування: механічний
арт.: 31027576

579900

Холодильник CKDS 5122W 
розмір: 1225х500х580 мм
об'єм холодильної/ морозильної камер: 
112/ 40 л, клас енергоспоживання: А+, 
рівень шуму: 42 дБ
арт.: 31040723

300 грн.

3294 950Вимикач/ Розетка 
різновиди в асортименті
арт.: 30487001, 30487003, 30487008-09, 30487022, 
30487024, 30487029-30

Шнур ШВВП 2х1,5 
діапазон робочих температур:
від -25 до +40 °C
арт.: 30244156, 30244159від від

99990

міс.

55550

міс.

на 10 місяців. повна ціна 9999,00 грн.

на 10 місяців.
повна ціна 5555,00 грн.

кредит: 0,00001%*

кредит: 0,00001%*

69900
Пилосмок JL-H3006C 
потужність: 1300 Вт, тип пилозбірника: 
мішок, щітки: килим/ підлога
стара ціна: від 999,00 грн.
арт.: 31048034

Машина пральна
E2SC 2150 W UA 

завантаження: 5 кг
    част. обертів: 1000 об./хв.

    клас енергоспоживання: А++ 
    6 програм до 59 хв.

    програма прання 
спортивного взуття

арт.: 31044068

-30%
економія

Світильник-спот 
тип лампи: MR16, G5.3, 1/ 2/ 3х35 Вт
матеріал корпусу: метал, колір: білий
арт.: 30895782, 84, 86, 88

18498

відвід

98

-30%
економія



10998 15996

194988

1698

Форма для випікання роз'ємна 
∅ 24 см, матеріал: карбонова сталь
арт.: 52212968-69, 52212970-71

Форма для випікання комбінована 
розмір: 26x6,8 см, матеріал:  метал
арт.: 50968638

Чашка Good Morning/ 
Handy/ Keg/ Soft Matt 
об’єми:
330/ 350/ 440/ 450 мл 
матеріал: порцеляна 
кольори в асортименті
арт.: 52233091-3, 52233098

від

98

96

15996
Ківш/ каструля з кришкою 
об’єми: 1,6/ 2,5/ 3,5/ 6 л
арт.: 52215668-69, 52215670-71від

Набір посуду Intra 
8 предметів: 2,2/ 3,1/ 4,5 л (каструля), 1 л (ківш) 
з кришками, матеріал: нержавіюча сталь
арт.: 52215032

275427540000
Передпокій Передпокій 
розмір: 2100х1100х450 ммрозмір: 2100х1100х450 мм
кольори: «дуб сонома», «венге» кольори: «дуб сонома», «венге» 
двері з дзеркаломдвері з дзеркалом
арт.: 40902100-01, 40906819-20, 40902099арт.: 40902100-01, 40906819-20, 40902099

3+1=3
купуй 4-и за ціною 3-х

 -5
0%

НАДСТІЙКЕ
МІНЕРАЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ

612 Контейнер Smart Box 
об'єми в асортименті
стара ціна: від 7,20 грн. 
арт.: 40531044-56, 40531067від

285600

Тахта «Маріо» New
розмір: 970х750х660 мм
спальне місце: 700х1900 мм
механізм трансформації: 
викатний, ППУ
арт.: 80363999

Ящик промисловий 
розмір: 600х400х200 мм
матеріал: поліпропілен
різновиди в асортименті
арт.: 40521082-84

12300
від

-15%
економія

харчовий пластик



Канал композитний
ACO Self Hexaline 
ширина: 1 м, решітка оцинкована/ 
пластикова, колір: чорний
арт.: 90122689-90

Дощоприймач пластиковий/ решітка щілинна 
пластикова S'park «ДП-25.25-ПП»/ 
Бокс водостічний PolyMax Basic «ДП-30.16-ПП»
арт.: 90123176, 90123149

Жолоб пластиковий 
ширина: 1 м, решітка оцинкована/ 
пластикова, колір: чорний
арт.: 90123148, 90122212, 90123188

Труба каналізаційна ПВХ 
розміри: 110/ 3,2х1000/2000/ 
3000/160х4,0х100/2000/ 3000 мм
арт.: 90142001-06

Колiно/ Трійник/
Ревізія/ Заглушка/ Муфта 
матеріал: ПВХ
різновиди в асортименті
арт.: 90128009-30, 90128032, 90128062-63

Труба дренажна 
∅ 100 мм
арт.: 90123066

22410

13500

14693

949051712700

від

від

від п.мп.м від

0

Люк садовий 
кольори: зелений/ чорний
арт.: 90122409, 9012235331784

від

Черепиця гнучка
«Фінська»/  «Соната»
Technonikol
кольори: коричневий/ червоний
упаковка: 3 м2

арт.: 90401394-95

Панель стінова 
кольори: «імбирний»/ «житній» 

розмір:  3,66х0,23 м (0,84 м2)
арт.: 90132005-06

Вітрозахист
«УкрСпан 70» 
щільність: 70 г/м2

15/ 30/ 75 м2

арт.: 90419304-06

Пароізоляція
«УкрСпан 50» 

щільність: 50 г/м2

15/ 30/ 75 м2

арт.: 90419307-09

1065031500

600

480
00

й

ПОСИЛЕНА
СТІЙКА
ДРАБИНИ

ЗАХИСТ
ПАЛЬЦІВ
ВІД УДАРУ

ВИГОТОВЛЕНО
З ВИСОКОЯКІСНОГО
АЛЮМІНІЮ

дарунок

180000

Комплект драбина 
телескопічна «Дніпро-М»   

робоча висота: 2,6 м
+ Рулетка «Дніпро-М» Profit

L 3 м, товщина: 16 мм 
арт.: 90210780

коль



Полотно дверне
шпоноване «Капри» 
розмір: 600/700/800х2000 мм
глухі/ засклені
арт.: 80420348-54

Полотно дверне ПВХ «Ніка» 
розмір: 600/700/800х2000 мм
засклені, колір: «дуб золотий»
арт.: 80430493-95

Двері вхідні «Кордон» 
розмір: 860х2050 мм
вічко, 2 замки
арт.: 80435632 -33175200 90900 323700

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

Фуга
Ultracolor Plus 
вага: 5 кг 
арт.: 60307140, 178-180, 189, 192, 
207, 212, 215-217, 226-227, 230, 252

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

Клей для кріплення 
теплоізоляції KLT 
вага: 25 кг 
арт.: 9032102314988

31800

14148 10356

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

відвід

-15
рейка
монтажна

з економією

в асортименті %

Вікно мансардне Optilight B 
розмір: 780х1180 мм, з окладом
арт.: 90429033

Панель ПВХ  «Азалія зелена» 
розмір: 8х250х3000 мм (0,75 м2)

арт.: 80216924

Панель ПВХ «Сяючі Зорі»/ «Гармонія» 
розмір: 7,5х250х2970 ( 0,7425 м2)

арт.: 80220167, 80220388

Вагонка ДВП «Дуб сафарі» 
розмір: 2600х148х5мм (уп.: 3,0784 м2)

арт.: 80201210

479900 Ф

Комплект: 2 мішки 
клея для плитки

СМ-11 Plus 
вага: 25 кг 

+5 кг у дарунок
арт.: 60312075

28580

7980

м2 8500

м2 11275

м2

*Під дарунком мається на увазі 
придбання комплекту із загальною 

вигодою вартості 1-го мішка, вагою 5 кг.



*Пропозиція діє з 01.08.2018 до 31.08.2018.  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 01.08.2018 до 31.08.2018 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.

Плитка для підлоги «Ламінат»
розмір: 15х60 cм
кольори в асортименті
арт.: 60115785-87

Керамограніт
розмір: 18,6х18,6 cм, дизайн в асортименті
арт.: 60126297, 60126299, 60126302, 60126318-24, 60126334, 60110621, 
60217327, 60112594

Килимове покриття «Темпо»
ширини: 3/ 4 м, кольори в асортименті
арт.: 60408968-69, 60409785-86, 60409772-73

Покриття ПВХ «Рубі Преміум»
дизайн в асортименті, ширина: 3 м
арт.: 60512982-84

Плитка для підлоги Lille
розмір: 60,7х60,7 cм, кольори: коричневий/ бежевий
арт.: 60125801-02

Плитка підлогова «Версилія Карара»
розмір: 45х45 cм, колір: «білий мармур»
арт.: 60104872

19900

м28990

м2

10500

м2 11760

м2

23900

м2

23900

м2

вироблено в Україні вироблено в Україні

вироблено в Українівироблено в Україні

Ламінат Promo «Дуб бентон»
розмір: 1380х191х7,5 мм (2,372 м2)
арт.: 80104527

Ламінат «Дуб Гріммен» Promo Stuttgart
розмір: 1286x194x8 мм (1,996 м2)
арт.: 80105126

Ламiнат «Дуб» Harmony Forte
розмір: 1286х282х8 мм (2,176 м2)
арт.: 80105149

Ламінат Prestige «Дуб Хольц»
розмір: 1380х191х8 мм (2,109 м2)
арт.: 8010453215400

м2

27672

м2 29520

м2

19600

м2

фаска 4V

фаска 4V фаска 4V

клас: 32

клас: 32

клас: 33 клас: 33

вироблено в Німеччині вироблено в Німеччині

вироблено в Україні

вироблено в Іспанії

у дарунок!

При купівлі
3-х упаковок ламінату 

Golden Line/ Premium Line

GOLDEN LINE/ PREMIUM LINE

підкладку ізоляційну
отримуй


