
*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.

Кліматичний комплекс MAC-9015
ф-ції: очищення повітря, охолодження, зволоження 

пульт, 2 акумулятори холоду, автоматичне відключення 
при відсутності води, таймер, до 20 м2

арт.: 30123012

Вентилятор-кліпса 
настільний

UCF-1545
потужність: 15 Вт

∅ 15 см, безпечна 
пластикова решітка 

обертання по 
горизонталі, 3 лопаті 

2 швидкості
арт.: 30119054

84900

319900

29900

Чудова нагода
для свіжості
та прохолоди!

Вентилятор 
підлоговий

WSF-4540
потужність: 45 Вт

∅ 43 см, металева 
безпечна решітка 

обертання по 
горизонталі, таймер 

3+3 лопаті
3 швидкості

арт.: 30118132



2 засоби
отримай третій

840

3600

18798

4800

46800

Вода питна «Прозора» 
газована/ негазована
об'єми: 1,5/ 6 л
арт.: 90212057-59

Ліхтар велосипедний
різновиди в асортименті 
арт.: 30710775-76, 30710779

М'яч футбольний FB0422 
розімір: № 5, вага: 330 г
матеріал: PVC, кольори:
жовтий/ блакитний/ зелений
арт.: 11701738

М'яч волейбольний
Beach Time PRO TOUCH 
розмір: №5, вага: 260 г 
матеріал: EVA, кольори: 
жовтий/ блакитний
арт.: 80831040

Засіб для басейнів «Альгекс» 
об’єм: 1 л
арт.: 10601009

Матрац надувний 
розмір: 183х69 см, кольори в асортименті
арт.: 10602437

Насос фонтанний 
потужність: 20 Вт
макс. продукт.: 1100 л 
напір: 1,1 м 
арт.: 10212875

00

у дарунок

купуй
12900 22900

від
від

31500
Басейн надувний дитячий 
об’єм: 512 л, розмір: 152x43 см
арт.: 10602502

000

Велосипед гірський алюмінієвийВелосипед гірський алюмінієвий
MAXX Pro M100/ F100 MAXX Pro M100/ F100 
рама: 18":20"/ 15":17", рама: 18":20"/ 15":17", ∅∅ 26", к-сть  26", к-сть 
швидкостей: 21, кольори: чорний/ білийшвидкостей: 21, кольори: чорний/ білий
арт.: 80831003-06 арт.: 80831003-06 459990

6990

Добриво
комплексне

мінеральне Actiwin 
вага: 200 г, різновиди

в асортименті
арт.: 10508642, 10508644-45

-40%
економія

-40%
економія

-40%
економія

-40%
економія

36300

Матрац для відпочинку двомісний 
колір: синій, покриття: велюр, розмір: 191х137х22 см 
арт.: 10604054

19500

14496 16896

Флокер у картриджах
для басейнів 
вага: 1 кг
стара ціна: 327 грн. 
арт.: 10605043

Засіб для басейнів 
«рН Мінус» 
вага: 1,2 кг
стара ціна:
245 грн. 
арт.: 10605098

Хлор у гранулах
для басейнів
вага: 1 кг
стара ціна: 286,98 грн. 
арт.: 10601013

23898

Таблетки для 
басейнів «Максіхлор»
вага: 1,2 кг
стара ціна: 399 грн. 
арт.: 10605103

й

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту 
із загальною вигодою вартості 1-го засобу.



14988

8580

84660

Чайник Classic 
об’єм: 2,5 л, матеріал: нержавіюча сталь
арт.: 52215047

Папір офісний JK C MAX 
формат: А4, щільність: 72 г/м2

упаковка: 500 арк.
арт.: 51536093

Сейф KS-20EW/KS-25EW
розміри: 200х310х200/ 
250х350х250 мм 
тип замка: електронний
покриття: полімерне 
Стара ціна: від 996 грн. 
арт.: 40509443-44

Трос 
оцинкований 

в полімерному 
обплетенні

∅ 4 мм   
арт.: 40205140

Таз
матеріал: поліпропілен
об'єми та різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 23,40 грн.      
арт.: 40526007-16, 40526067, 40526255

Ємність з кришкою прозора
об’єми: 25/ 50 л

Стара ціна: від 205,20 грн.    
арт.: 40527069-70

арт.: 40526007-16, 40526067, 40526255

Ємність

47

Таз
матеріал: поліпропілен1872

від 15390

від

46200

зо
50
0 
069-70

9

ора
0 л
грн.
69-70

90

Штора-блекаут 
матеріал: 100 % поліестер
розміри та дизайн в асортименті 
Стара ціна: 399,90 грн.

Подушка дорожня/
набір: подушка ортопедична, маска/ 
подушка-валик ортопедична 
різновиди та дизайн в асортименті  

27993
9990 шка дорожня/

: подушка ор

не пропускає сонячне світло (блекаут)від

14496

Набір ножів 
розмір: 16,5/ 21 см, овочечистка
лезо: кераміка 
арт.: 52224815

Фоторамка 
матеріал: пластик, колір: білий  

різновиди в асортименті
арт.: 51182638-43

арт.: 51705273-79, 51921195-98, 51921200, 51921208, 51921535-36, 51921644, 51942571-
78, 51942588-90, 51942656-61, 51942679-84

2688

-30%
економія

-15%
економія

-25%
економія

Тримач для одягу подвійний SG-0125-CB
розмір: 900-1600х900х425 мм

макс. навантаження: 16 кг   
арт.: 40511010

регульована висота

-20%
економія

-25%
економія

від

від

642

п.м

175500

Кухня «Лера-міні» 
L 1,2 п.м, матеріал: ДСП (16 мм), колір: жовтий, стільниця, ручки

Стара ціна: 2340 грн.     
арт.: 80359136

*LED підсвітка, побутова техніка, посуд та аксесуари
не входять у вартість товару



2 упаковки
отримай третю
у дарунок

купуй

Фарба для внутрішніх робіт
HIT Wandfarbe
колір: білий, об’єм: 10 л
Стара ціна: 498 грн.
арт.: 50101174

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

Фарба фасадна модифікована 
силіконом Profi-Sil Fassad
вага: 14 кг 
Стара ціна: 1082,10 грн.
арт.: 50127174

Ролета «День-Ніч» 
колір: білий, розміри

в асортименті 
Стара ціна: від 344,28 грн.

арт.: 50632442-49

Шпалери вінілові
на флізеліновій основі
під фарбування Paint lt 
розмір: 1,06х25 м 
арт.: 50505328-31

Клей універсальний 
Decomur 
для всіх видів шалер 
вага: 200 г 
арт.: 50307392

Ролета з очерету 
розміри в асортименті 
Стара ціна: 169 грн.
арт.: 50620118, 50620119

Жалюзі алюмінієві 
розміри та кольори в асортименті 
Стара ціна: 189 грн.
арт.: 50619052-087

37350

68316 86500

27542

40900 12000

9900 15120

-25%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-41%
економія

Фарба фасадна структурна 
силіконова Struktur Fassad Farbe 
об’єм: 10 л
Стара ціна: 1188,96 грн.
арт.: 5011864989000

-25%
економія

від

Фарба для внутрішніх робіт
шовковисто-матова Luxpro 7 
об’єм: 10 л
Стара ціна: від 1554,96 грн.
арт.: 50121542124300

-20%
економія

Вогнебіозахист для деревини
об’єми: 5/ 10 л 
Стара ціна: від 219,96 грн.
арт.: 50208503-04, 50210055 16400

від

ширина від 39 см -20%
економія

від відарт.: 50632442-49

13996

-20%
економія

Шпалери вінілові на паперовій основі «Кутаісі»/ «Батумі»
розмір: 0,53х15,05 м, кольори в асортименті 
стара ціна: 174,96 грн.    
арт.: 50529573-92

-25%
економія

*Під дарунком мається на увазі придбання комплекту із загальною вигодою вартості 1-ї 
упаковки.



Каністра пластикова для палива 
об’єм: 20 л 
арт.: 40702190

Жилет
сигнальний 

світловідбивний 
вага: 60 г, матеріал: 

100% поліестер, кольори: 
жовтий/ помаранчевий 

розмір: XXXL 
арт.: 40750043-44

Піна активна
Helpix 1:3 

для безконтактної
мийки авто

коцентрація: 1:3 
об’єми: 1/ 2/ 5 л 

арт.: 40751176-78

Папiр туалетний Selpak 
упаковка: 4 од.
Стара ціна: 59,16 грн.
арт.: 50901263, 51311753-54, 51311637

Гель для душу/
Дезодорант-аерозоль/  

антиперспірант-олівець
АХЕ 

різновиди в асортименті
Стара ціна: від 57,22 грн.

Засіб для догляду
за волоссям Shamtu 
об’єми: 200/ 360 мл 
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 34,92 грн.

Засіб для прання Persil 
вага: 9000 г/ 3 кг, об'єм: 4,38 л
Стара ціна: 599,95 грн.

Мішки для сміття 
об’єм: 35 л, різновиди в асортименті
Стара ціна: від 14,64 грн.
арт.: 50707043, 50707053-54, 50707056

Мило Duru 
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 15,39 грн.

Засіб для
очищення скла Clin 
різновиди
в асортименті
Стара ціна: від 35,10 грн.

18900

4500

4900

4690

4580 2760

34995

1170

1225

2808

-20%
економія

-20%
економія

-41%
економія

від

від

від

від

від

від

Стар

і

-20%
економія

енті

-20%до

економія

-20%від

економія

-25%до

економія

а

р

св

Стара

арт.: 40750043-44

67200

Duru 
різновиди в асортимен
Стара ціна: від 15,39 грн.

ек

ортиме

Трос буксирувальний
WS02-40 
навантаження: 1000/ 2000 кг
довжина: 4 м, 2 карабіни 
Стара ціна: 79 грн.
арт.: 40702817

6300

-20%
економія

Пилосос автомобiльний NV1200AV 
потужність: 12,5 Вт
продуктивність: 1122 л/хв.
Стара ціна: 840 грн.
арт.: 40741240

Компресор автомобільний
«Белавто Муромец» 
потужність: 12 В, тиск: 10 Атм
продуктивність: 40 л/хв., L шланга: 1 м 
кабель: 3 м, штекер із запобіжником 
арт.: 4070230974500



Плитка для стін VERA YL/ GR
розмір: 20х30 мм
арт.: 60204697, 60204721

9100

м2

вироблено в Україні

Керамограніт глазурований
Veneto B/ GRT/ YL
розмір: 400х400 мм
арт.: 60119578-8010900

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

Підкладка ізоляційна Steiсo Underfloor
розмір: 5,5х790х590 мм (6,99 м2)

арт.: 80117107

26900

м2 30500

Покриття килимове
«Штучна трава»
ширина: 4 м
арт.: 60408087, 604010458898

м2
Покриття для підлоги ПВХ 
напівкомерційне Space Antony 6
ширини: 3/ 3,5/ 4 м
арт.: 60504135-3712496

м2
Покриття для підлоги ПВХ 
побутове «Дельбург» Joy 
ширини: 3/ 3,5/ 4 м
арт.: 60504132-349900

м2

вироблено в Україні

Килимок для ванної кімнати 
«Овечка» 
розміри: 60х100/ 55х60 см 
матеріал: поліестер
кольори: кремовий/ бежевий
арт.: 70804839-42 

Штукатурка ШЦ-2 
вага: 25 кг 
арт.: 90316006

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

Клей для плитки
СМ-16 EasyFlex 
вага: 25 кг 
арт.: 60301400

Клей для плит 
утеплювача DuoFix 
вага: 25 кг 
арт.: 90321064

29580

5088 13116 19950 9570

вироблено в Німеччині

клас: 33

АС 5

Фільтр для води зворотного 
осмосу Standard 5-50 
арт.: 70135400

Фільтр для води потрійний 
Standard 
арт.: 70135401229999 89999

арт.: 60504135-37м

Килимок для ван
«Овечка» 
розміри: 60х100/ 

еріал: поліест
80

від



Полотно дверне ПВХ 
«Комфорт  СС» 
розмір: 600/700/800х2000 мм 
зі склом, колір: «горіх»
арт.: 80425415-17

Мастика «БіЕМ» 
вага: 20 кг
арт.: 90501082

Клей універсальний 
«Сумасшедшая липучка» 

вага: 12 кг
арт.: 90510175

Піна-клей
O2 Styro  
об’єм: 750 мл
арт.: 90601122,
90601201

Клей універсальний/ 
для декору білий  
«Крепче гвоздей»  
об’єм: 280 мл
арт.: 90510480, 90510482

Драбина універсальна 
трисекційна Krause Corda 3х8 
робоча висота: 5,40 м
арт.: 90210189

59700

36900

79998

3900 269370

Профнастил ПС-12 
товщина: 0,35 мм
розмір: 1185х2000 мм
колір: коричневий
арт.: 90434027

25800

Сітка зварна  
оцинкована 
розмір
чарунки: 
25х25х1,4 мм
арт.: 90116094

3990

Пінополістирол екструзійний 
«Екопліт 35 250 Стандарт» 

розмір: 20х580х1180 мм
упаковка: 20 од.

арт.: 90605087

3690

Вікно металопластикове Open Teck 
розмір: 800х1000 мм, поворотно-відкидне
+ сітка антимоскітна
арт.: 90215226

Дошка облицювальна
із хвойних порід 
розміри: 20х86х200/
3000, 20х105/
125х3000 мм
арт.: 80515245-46, 80515275, 80515281

149700

4200

дарунок

енергозберігаючий склопакет

Піна
O2 S
об’є
арт.: 9
906012

від

від

від

вироблено в Україні

14700
ДСП ламіноване
«Дуб Родос Темний/ Світлий» 
розмір: 2,44х1,83х16 мм
структура ясена, лист: 4,4652 м2

арт.: 80516123-24 

13800

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

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



*Пропозиція діє з 01.06.18 до 30.06.18.  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 01.06.18 до 30.06.18 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.

Холодильник CCBS 5152W 
розмір: 1550х550х560 мм,  об'єм холодильної/ 
морозильної камер: 135/ 55 л, клас енергоспо-
живання: А+, енергоспоживання: 218 кВт/рік 
рівень шуму: 42 дБ  
арт.: 31040724

Холодильник RB29FSRNDSA/UA 
розмір: 1780х595х668 мм, система охолодження: 
True No Frost, не потребує розморозки, об'єм 
холодильної/ морозильної камер: 192 /98 л клас 
енергоспоживання: А+, колір: сріблястий 
арт.: 31017549 

Поверхня газова PFE 644 Black 
матеріал поверхні: емаль 
к-сть конфорок: 4, 
електропідпалювання, 2 решітки
арт.: 31041216

Шафа вбудована електрична 
F 60 M GBL 
к-сть програм: 6, об'єм: 56 л 
клас енергоефективності: А 
енергоспоживання: 0,85 кВт/год.
електричний гриль, таймер
арт.: 31004894

Стара ціна: 9798 грн.

69990

міс.

*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.

кредит: 0,00001%* на 10 місяців.
Повна ціна: 6999,00 грн.

кредит: 0,00001%* на 24 місяців.
Повна ціна: 12999,00 грн.

Світильник світлодіодний Leggera RIM-16TX
потужність LED: 16 Вт, ∅ 35,5 см, IP40, світловий 
потік: 1280/1410 Лм, t° світла: 3000/ 6000 К
матеріали: акрил, алюміній
Стара ціна: 675 грн.
арт.: 30899614-15

Світильник парковий «Кантрі»
лампотримач: Е27, 60 Вт, матеріали: пластик, 
скло, колір: чорний, різновиди в асортименті 
арт.: 30943007-09

Лампа LED A60
цоколь: E27, потужність: 10 Вт
світловий потік: 820/ 870 Лм
t° світла: 3000/ 4500 К
термін служби: 30000 год.
арт.: 30529316, 30529022

Кабель телевізійний RG6
матеріал жили: біметал
екран
арт.: 30204428-29

Світильник світлодіодний з пультом ДУ ESTERA
потужність LED: 60 Вт, ∅ 53,4 см, підсвітка: RGB
t° світла: 3000-6000 К, світловий потік: 300-5400 Лм
IP40, матеріали: метал, акрил матовий, технологія «WHITE»
Стара ціна: 3235,30 грн.
арт.: 30895567

Свiтильник свiтлодiодний точковий AL778
потужність LED: 6 Вт, ∅ 9,3 cм, світловий 
потік: 400 Лм, t° світла: 4000 К, матеріали: 
акрил, алюміній, колір: сріблястий 
арт.: 31311226
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міс.
Роутер бездротовий AC5  
2,4/ 5 ГГц  
арт.: 31257078

69900

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