
купуй будь-які товари на суму від 750 грн.
та отримай шанс стати власником

автомобіля
Визначення щасливчика: 01.06.18

* мається на увазі участь в акції, яка проводиться на безоплатних засадах, має на меті рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню) та 
не є лотереєю; на організацію і проведення акції ПрАТ «Нова Лінія» (Одеське шосе, 8, смт Чабани, Київська обл., 08162 , Україна) витрачає свій 
прибуток (дохід). Під словом «Даруємо» мається на увазі  можливість отримати сертифікат Переможця, відповідно до якого ПрАТ «Нова Лінія» 
здійснить оплату повної вартості автомобілю марки Fiat на користь переможця акції, Продавцю авто на умовах акції «Даруємо Fiat», що діє з 01.05.18 
до 31.05.18 у мережі ТЦ «Нова Лінія». Зовнішній вигляд автомобіля може відрізнятися від зображеного на малюнку (моделлю, кольором тощо).



109,05
Суміш ППС для кріплення
плит CT 83
вага: 25 кг   
арт.: 90321004

1519,98
Лист бітумний хвилястий «Ондулін» DIY 
розмір: 2000х760 мм, кольори: зелений/ 
коричневий/ червоний
арт.: 90434011-13

300,00
Черепиця бітумна
«Бардолін» Base Сота 
кольори: червоний/ зелений/ коричневий
упаковка: 3 м2

арт.: 90401420 -22

444,00
Лист полікарбонатний 4H 
розмір: 3000х1050 мм
кольори:  прозорий/ бронзовий
арт.: 90403047-48

148,98
Суміш ППС для кріплення
плит CT 85
вага: 25 кг   
арт.: 90321005

216,00
Клей для плитки СМ-117
водостійкий, морозостійкий 
вага: 25 кг   
арт.: 60301004

57,33
Суміш для стяжки Solido E 225
вага: 25 кг
арт.: 90319089

98,88
Ґрунтівка глибокопроникна 
АС-7
об’єм: 10 л    
арт.: 90511019

112,41
Суміш cамовирівнювальна
ЛЦ-4
вага: 25 кг    
арт.: 90319001

-25-25%%

-13-13%%

-12-12%%

-25-25%% -25-25%% -25-25%%

-25-25%%-25-25%%-25-25%%

130,56
Суміш для приклеювання
та армування DuoContact
вага: 25 кг   
арт.: 90321051

стара ціна: 76, 44 грн.

стара ціна: 145, 40 грн.

стара ціна: 348, 00 грн.
стара ціна: 506, 70 грн.

стара ціна: 198, 70 грн. стара ціна: 289, 86 грн. стара ціна: 131, 90 грн.

стара ціна: 149, 88 грн.стара ціна: 174, 10 грн.

купуй 10 листівкупуй 10 листів
за ціною 9-ти!за ціною 9-ти!

9+1



від 498,00
Євроруберойд «Бітумакс ЕПП 3,0/ ЕКП 4,0 сланець» 
розмір: 1х10 м (10 м2), основа: поліестер
арт.: 90404124, 90404126

від 364,98
Євроруберойд «Бітумакс ХПП-2,5/ ХКП-4.0»
основа: склополотно
арт.: 90404298-9

від 390,00
Вітроізоляція 70/
Пароізоляція 50 
розмір: 50х1,5 м (75 м2)
арт.: 90419304, 90419307

63,72
Суміш клеюча MKL
вага: 25 кг    
арт.: 60301215

103,59
Клей для кріплення
теплоізоляції KLT
вага: 25 кг    
арт.: 90321023

192,00
Клей для плитки
та каменю KLM
вага: 25 кг    
арт.: 60301217

141,57
Суміш армуюча
для теплоізоляції KLA
вага: 25 кг    
арт.: 90321024

181,56
Ґрунтівка глибокопроникна HTG
об’єм: 10 л    
арт.: 90511156

135,27
Суміш самовирівнювальна
SBA 
вага: 25 кг    
арт.: 90319058

-12-12%% -12-12%% -13%%

-25-25%% -25-25%% -25-25%%

-25-25%%-30-30%%-25-25%%

стара ціна: від 415, 20 грн. стара ціна: від 572, 40 грн.
стара ціна: від 450, 00 грн.

стара ціна: 138, 12 грн. стара ціна: 188, 76 грн. стара ціна: 242, 10 грн.

стара ціна: 180,36 грн.стара ціна: 275,34 грн.

стара ціна: 84,96 грн.



717,00
Полотно дверне ПВХ 
розміри: 600/700/800х2000 мм, глухе
кольори: «горіх»/ «дуб білений»
арт.: 80401680-82, 80401460-62

2997,00
Двері вхідні квартирні «Кордон» 
розмір: 860х2050 мм, 1 замок,
2 МДФ накладки
арт.: 80435184-85

3498,00
Двері вхідні металеві «Стройгост 7» 
колір: «італійский горіх», розмір: 2060х960/860х68 мм
матеріал:  МДФ/метал
арт.: 80435083-86

738,00
Полотно дверне ламіноване «Вероніка»  
зі склом, розмір: 600/700/800х2000 мм
колір: «венге»
арт.: 80407742 -44

стара ціна: від 3498, 00 грн. стара ціна: від 4378, 00 грн.

стара ціна: від 869, 00 грн.
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74,40
Панель ПВХ «Білий глянець» 

розмір: 0,008х0,25х3м (0,75 м2)
арт.: 80216123

від 9,30
Рейка монтажна 

розмір:
15х30х1500/ 2000/ 3000 мм

арт.: 80532065 -67

112,50
Вагонка ДВП (MDF) «Дуб сафарі»/ «Сосна» 

розмір: 2600х148х5,5 мм (уп. 8 од.= 3,0784 м2)
арт.: 80201210, 80201068

від 6,90
Плінтус для стелі 

розмір: 20х25/ 30х35/ 40х50/ 65х80х2000 мм
матеріал: екструдований полістирол

арт.: 80602194, 80602203, 80602205, 80612717

-13-13%%

-20-20%%

-10-10%%

92,40
Плитка гіпсова для внутрішніх робіт «Париж 10»
упаковка: 0,5 м2

арт.: 90214015

-20-20%%

стара ціна: 115, 80 грн.

від 56,70
Плитка гіпсова для внутрішніх робіт «Мадагаскар» 
«Класик»/ «Преміум» 
упаковка: 0,4 м2

арт.: 90204618, 90204620

-10-10%%

стара ціна: 66, 90 грн.

стара ціна: від 85, 80 грн.

стара ціна: від 8, 70 грн.

стара ціна: від 385, 68 грн.

15х

від 346,50
Захист деревини 3S/ 2S
Ультрабіозахист для 
особливоважких умов 
експлуатації / Біозахист 
стропильних систем 
об’єм: 5 л, колір: зелений
арт.: 90502025, 29

-10-10%%
стара ціна: від 385,80 грн.

від 108,00
Праймер бітумний/
мастика бітумно-гумова/ 
Aquamast
об’єм та різновиди
в асортименті
арт.: 90501167-68, 90501170-75, 90501178-80

вироблено в Україні

м2



1740,00
Вікно металопластикове AlmPlast 
поворотно-відкидне
розмір: 1200х900 мм
+ сітка антимоскітна
арт.: 90215217

3,30
Мішок господарський 

матеріал: поліпропілен, розмір: 55х83 см (40 г)
арт.: 90811118

від 1398,00
Драбина MultiGrip Secury 4/ 5/ 6  

робоча висота: 2,853/ 3,05/ 3,25 м
+ Відро пластикове

арт.: 90210577, 90210761-62

+дарунок+дарунок
+дарунок+дарунок

5091,00
Комплект:
Бетонозмішувач БРС 
потужність: 750 Вт
+ лопата
арт.: 90801128

+дарунок+дарунок

енергозберігаючий склопакет

від 110,70
Піна будівельна 
об’єм: 750 мл
арт.: 90601134-35

-10-10%%
стара ціна: від 123,00 грн.

5700,00
Комплект: Бетонозмішувач
EW9180P 
потужність: 750 Вт
+ Візок будівельний 
посилений «Світязь»
об’єм: 165 л
арт.: 90801194

+дарунок+дарунок

об’єм: 165 л об’єм: 165 л



178,80
Сайдинг-панель VOX 

розмір: 3,85x0,25 м (0,9625 м2)
кольори:

«дуб натуральний»/сірий
арт.: 90105098-99

від 75,00
Труба каналізаційна ПВХ  

розмір: 110х3,2х1000/ 2000/ 3000/ 
160х4,0х1000/ 2000/ 3000 мм

арт.: 90142001-06

247,50
Люк полімерний
для оглядових колодязів (садовий) 
кольори: зелений/ чорний
арт.: 90122359, 90122361

186,00
Жолоб з пластиковою

решіткою S’Park 
розмір: 70х135х1000 мм

матеріал: пластик
арт.: 90122597

138,96
Лоток водовідвідний зі стальною 

решіткою S’Park 
матеріал: пластик

арт.: 90123175

-10-10%%

-10-10%%

-15-15%%
-15-15%%

стара ціна: від 198,96 грн.

стара ціна: 275,00 грн.

стара ціна: від 219,00 грн.

стара ціна: від 163,20 грн.

від 415,00
Секція огорожі 
розміри в асортименті
арт.: 90119570-71, 90119580-81

-15-15%%
стара ціна: від 490 грн.

15,40
Сітка зварна оцинкована 
розмір чарунки:
25х25х0,8 мм
арт.: 90116037

-15-15%%

стара ціна: 18,12 грн.



8,40
Вода питна «Прозора» 

газована/ негазована
об’єм: 1,5 л

арт.: 90212058-59

від 12,75
Квас «Старокиївський

Білий/ Темний» 
об’єм: 1 л

арт.: 90212381, 90212383, 90212149

64,50
Набір Pepsi Cola 

об’єм: 0,5 л х 5 од.
+ склянка

арт.: 90212781

Цегла вогнетривка ША №5 
розмір:
230х114х65 мм
арт.: 90133133, 90101709

189,00
Вата базальтова «Мастер-Рок» 
щільність: 30; 100/ 50 мм
(3/6 м2/ 0,3 м3)
арт.: 90602470-71

-22-22%% -25-25%%

завжди в наявностізавжди в наявності

стара ціна: 10,80 грн.

стара ціна:
від 15 грн.

9+1

Блок газобетонний
+ Суміш мурувальна
для блоків DMB
вага: 25 кг 

купуй газобетонні блокикупуй газобетонні блоки
та суміш мурувальнута суміш мурувальну
і отримуй вигоду 88 і отримуй вигоду 88 грн.грн.

+дарунок+дарунок

При купівлі 1 м3 газобетонного 
блоку та 1-го мішка суміші 
мурувальної для блоків DMB 
BauGut (25 кг), отримай знижку
на комплект.

За умови придбання 10-ти рулонів 
ціна складатиме 17,30 грн. з ПДВ за м2

*Пропозиція діє з 01.05.18 до 31.05.18. 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 
01.05.18 до 31.05.18 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.

259,50
Утеплювач «Неман М-11» 
розмір: 2х50х1200х6250 (15 м2)
арт.: 90602546

купуй 10 рулонівкупуй 10 рулонів
за ціноюза ціною

9-ти!9-ти!


