* під фразою «Обирай дарунки для оселі» мається на увазі можливість отримання сертифікатів на право придбання акційних товарів за 4,80 грн., згідно з умовами акції, що діє з 01.10.18
до 31.10.18 (включно) у мережі ТЦ «Нова Лінія». Акція (на організацію та проведення якої ПрАТ «Нова Лінія» витрачає свій прибуток (дохід)) не є лотереєю, проводиться на безоплатних
засадах і має на меті рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню). Зображені товари можуть відрізнятися від акційних (моделлю, кольором, інше). Деталі на сайті www.novalinia.
com.ua, або за телефоном гарячої лінії: 0 800 50 47 47 - безкоштовні дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів.

купуй будь-які товари на суму від 1000 грн

та отримай шанс стати власником

техніки для оселі
Вигравай подорож

до теплої країни!

Акція діє з 01.10.2018 до 31.10.2018 (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія». Організатор: ТОВ «Сервіс ПРО»,
Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, вежа А5-7.
Детальніше про умови на сайті: nl.ua

миттєва

економія

100

грн

при купівлі продукції ТМ Vileda
від 400 грн одним чеком
Економія нараховується на касі під час розрахунку. Пропозиція
діє з 01.10.2018 до 31.10.2018 у мережі ТЦ «Нова Лінія». У пропозиції бере участь весь асортимент ТМ Viledа. Організатор:
ТОВ «Бетта». Юридична адреса: 01014, Україна, м. Київ, вул.
Болсуновська, 6

купуй всі засоби для прання
з економією
економія

економія

-15%

-25%

-42%

від

79

45

21

600

Кондиціонер Silan
об'єми: 1,2/ 1,8/ 1,85 л
різновиди в асортименті

Засіб для
чищення Sama
різновиди
в асортименті

Засіб для прання Persil
об'єм/ вага: 2 л/ 6 кг
різновиди в асортименті
249,00 грн

Стара ціна: 14,70 грн.

Стара ціна: від 28,86 грн.

Стара ціна: від 447,75 грн.

економія

-30%

-25%
від

55

-25
Мішки для сміття
різновиди в асортименті

від

Стара ціна: від 15,42 грн.

Стара ціна: від 137,45 грн.

економія

%

11

від

95

Засіб для миття
посуду Gala
об’єм: 500 мл
різновиди
в асортименті

економія

від

-20

економія

12

50

%

15

55

Засіб для догляду за взуттям Silver
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 22,25 грн.

20

Засіб для догляду
за волоссям Pantene
різновиди
в асортименті
Стара ціна: від 73,92 грн.

економія

економія

економія

-30%

-20%

-30%

24

149

до

від

15

99

Прокладки
щоденні/ гігієнічні Libresse
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 21,49 грн.

від

70

Засіб для догляду
за тілом Dolce Vero
різновиди
в асортименті
Стара ціна: від 30,96 грн.

95

Підгузки дитячі
«Сніжна панда»
різновиди
в асортименті
Стара ціна: 215,68 грн.
арт.: 51306709-11

економія

-50%

79

економія

ширина: 1,05 м

-50%

119

00

00

Шпалери вінілові на паперовій основі
розмір: 0,53х10,05 м, дизайн в асортименті

Шпалери вінілові на флізеліновій основі
розмір: 1,05х10,05 м, дизайн в асортименті

стара ціна: 158 грн.

стара ціна: 237,96 грн.

економія

-20%

361

економія

%

-20

від

56

70

Комплект: Клей для склошпалер
готовий Wellton
вага: 2,5 кг
Скловолокно малярне W40
довжина: 20 м

Клей для шпалер Metylan
вага: 250/ 300 г, різновиди в асортименті
стара ціна: 70,88 грн.

Ціна окремо: 196,98 грн. (арт.: 50307400) , стара ціна: 255 грн. (арт.: 50601121)

арт.: 50307051-53

економія

економія

-20%

-20%

від

275

10

Фарба інтер'єрна акрилова IN 51 Standаrt/ латексна матова IN 53 Lux
об'єми: 3/ 5/ 10 л
Стара ціна: від 343,92 грн.

ввід

арт.: 50122345, 47, 51, 53, 56, 58

408

економія

економія

економія

-20%

-15%

-20%

від

167

10

Фарба інтер'єрна абсолютноматова Lux Pro Extramatt
об'єми: 1/ 2,5/ 5/ 10 л
Стара ціна: від 208,98 грн.
арт.: 50122253-56

58

737

40

Фарба фасадна Spain
об'єм: 10 л
Стара ціна: 867,78 грн.
арт.: 50118687

959

30

10

Фарба інтер'єрна шовковистоматова Europlast 7 DE 107
об'єми: 2,5/ 5/ 10 л
Стара ціна: від 510,54 грн.
арт.: 50105106, 17, 18

Фарба «Довговічна фасадна»
об'єм: 10 л
Стара ціна: 1198,98 грн.
арт.: 50118355

економія

%

-15

від

322

12

208

Світильник стельовий SATURNO
2/ 3/ 5xE27, 60 Вт, колір: «хром»
матеріали: метал/ скло

98

Бра SATURNO
1xE27, 60 Вт,
колір: «хром»
матеріали:
метал/ скло
арт.: 31333041

298

98

Світильник стельовий LYRA/ CORONA
2xE27, 60 Вт, матеріали: метал/ скло
арт.: 30885403-04

Стара ціна: від 378,96 грн.
арт.: 31333038-40

ефект зоряного неба

економія

економія

-15%

-45%

329
327

20

економія

-10%
88
від

899

100

Світильник світлодіодний матовий
Світильник світлодіодний
потужність: 24 Вт, ∅ 38,5 см/ розмір: 32,5х32,5 см, світловий потужність: 36 Вт, розмір: 40х40 см/ ∅ 40 см, t° світла:
потік : 1800 Лм, t° світла: 4000 К, матеріали: пластик/ метал 4500 К, світловий потік : 2880 Лм, матеріали: акрил/ метал

Підвіс Alfa
1xE27, 60 Вт, матеріал: метал

Стара ціна: 599,88
99,88 грн.

Стара ціна: від 999 грн.

арт.: 30899466, 69

арт.: 30843576-77

Стара ціна: 384,96 грн.
арт.: 30843061, 30843151

ефект зоряного неба

2 од./ уп.

економія

економія

-40%

-15%

економія

-32%
від

349

98

Світильник світлодіодний SKY-R
потужність: 18/ 30 Вт, t° світла: 4500 К, ∅ 260/ 330 мм
світловий потік: 1530/ 2550 Лм, матеріали: пластик/ метал

26

94

Лампа LED Elementary C37/ G45
цоколь: Е14/ Е27, потужність: 6 Вт
t° світла: 2700/ 4100 K
Стара ціна: 39,61 грн.
арт.: 30516409, 14-15, 30528477

129

96

Свiтильник точковий CL7089
з LED-підсвіткою
тип лампи: LED MR16, потужність
підсвітки: 3 Вт, t° світла: 4000 К
∅ 95 мм, матеріали: акрил, метал
Стара ціна: 153 грн.
арт.: 30896315

Стара ціна: від 583,30 грн.
арт.: 30899466, 69

економія

-45%

економія

-13%
економія

-45%

99

900
від

85

50

Світильник світлодіодний PBH-PC4-RA
потужність: 10 Вт, ∅ 150 мм, світловий потік: 760 Лм
t° світла: 4000 К, IP65, матеріал: полікарбонат

Світильник світлодіодний
потужність: 10/ 20 Вт, світловий потік: 750 Лм
t° світла: 4000 К, L 600/ 1200 мм

Стара ціна: 183,26 грн.

Стара ціна: від 98,98 грн.

арт.: 31334376

арт.: 30899871-72

126

від

06

Лампа настільна
потужність: 40 Вт
матеріали: метал, пластик
Стара ціна: від 229,20 грн.
арт.: 30895378-80

економія *

%

-30
до

ще

більший асортимеікнта
для вашого сантехн

водопровідні труби та фітинги
економія*

%

-20
до

1299

на запірну

00

арматуру

Компакт Arteco 011
злив: 3/ 6 л
сидіння: поліпропіленове
випуск: горизонтальний
підвід води: нижній
арт.: 70621139

економія *

%

-20
до

економія

-15%

1654

95

Сушарка
електрична для білизни
розмір: 1480х530х900 мм
AL стандарт, матеріал: алюміній
Стара ціна: 1947 грн.
арт.: 70813254

відповідно до ДСТУ
L=1 м+розтруб

25

98
од.

Труба ПВХ каналізаційна
розмір: 50х1000 мм
арт.: 70116655

на каналізацію
економія *

%

-20
до

на всі латунні фітинги
*під терміном «економія» мається на увазі знижка із зазначенням розміру відсотків, на які зменшується ціна товару на дату його придбання. Економія надається на вказані у газеті види товарів торгових
марок. Ціни протягом дії пропозиції на акційні товари можуть змінюватися, при цьому відсоток економії на них залишається незмінною. Докладніше – в ТЦ «Нова Лінія»

вироблено в Україні

функція обертанняя

не спалює кисень

до 20 м2

234

399

00

679

00

00

Тепловентилятор
електричний FH-0405
потужність: 2000 Вт, до 20 м2, термостат
к-сть режимів роботи: 3

Тепловентилятор
електричний PTC-1555
потужність: 1500 Вт
металокерамічний нагрівальний елемент
до 15 м2, термостат, регулювання потужності

Тепловентилятор
електричний PTC-1550
потужність: 1500 Вт, металокерамічний нагрівальний
елемент, швидкий обігрів приміщення

арт.: 30108231

арт.: 30108205

арт.: 30108204

не спалює кисень та пил

1449

00

Тепловентилятор настінний WPTC-2015
макс. потужність: 2000 Вт, термостат, захист від
перегріву, металокерамічний нагрівальний елемент
к-сть режимів роботи: 3

849

арт.: 30108183

00

Тепловентилятор електричний Ballu BKX-3
потужність: 2000 Вт, до 20 м2, матеріал корпусу: метал
термостат, регулювання потужності, швидкий нагрів
приміщення
арт.: 30108231

дисплей
компактний розмір

799

00

Тепловентилятор PTC-810
потужність: 800 Вт, металокерамічний нагрівальний елемент,
електронний термостат, таймер
арт.: 30103096

миттєва тепловіддача

вироблено в Туреччені

швидкий локальний обігрів

1199

00

від

255

00

Обігрівач кварцевий
QH-8005
макс. потужність: 800 Вт
захист від перегріву, регулювання потужності
арт.: 30111163

Обігрівач інфрачервоний
IRH-1515/ 2020/ 3025
потужність: 1500/ 2000/ 3000 Вт
швидкий обігрів приміщень
металевий корпус можливість
використання на вулиці
тескопічна стійка, IP24
арт.: 30111216, 30111150

1899

00

Обігрівач інфрачервоний
City 1700 Class
потужність: 1700 Вт
термостат
тескопічна стійка
арт.: 30111216, 30111150

енергоощадний обігрівач

енергоощадний обігрівач

вироблено в Україні

вироблено в Україні

899

1490

Панель керамічна

CPH-375BG
00 опалювальна
потужність: 375 Вт, IP44
до 5 м2

при купівлі
2-х панелей
терморегулятор

1768

вироблено в Україні

00 у дарунок

00

Панель керамічна опалювальна CPH-420WT
потужність: 420 Вт, пиловологозахист IP44, до 7 м2

Теплова панель Uden-S
UDEN 700 «Стандарт-універсал»
макс. потужність: 700 Вт
матеріал фронтальної поверхні: метал

арт.: 30110099

арт.: 30110096

арт.: 30110103

економія на
зволожувач до

100%

вироблено в Україні

вироблено в Україні

дарунок

до 20 м2

не спалює кисень
Під дарунком мається на увазі придбання комплекту за ціною
товару більшої вартості

від

1111

електричний CH 20 MI
00 Конвектор
закритий нагрівальний елемент, макс.

1409

потужність: 2000 Вт, механічний термостат,, IP24
арт.:
р 30102500 + 30102440

777
555

00

Конвектор електричний
HCH 1000/ 1500/ 2000/ 2500
закритий ТЕН, електронний
термостат, екорежим
арт.: 30102542-45

*При купівлі одного чи двох
конвекторів (арт. 30102542-45)
одним чеком разом із зволожувачем ТМ Wild Wind (арт.
30115151), надається економія
в розмірі 50% або 100% вартості зволожувача відповідно.
Кількість товару обмежена.

00

О
Обігрівач
масляний
й
OH-8510
O
ппотужність: 850 Вт,
7 секцій

00

арт.: 30104331
ар

Конвектор електричний CH-2040/2030
потужність:
по
2000 Вт, до 20 м2,
термостат
арт.: 30102498, 30102454

фільтр у дарунок

фільтр у дарунок

вироблено в Україні

899

00

Зволожувач повітря S-410WTT
тип: ультразвуковий ємність
резервуара: 4,0 л
до 25 м2
арт.: 30115151

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

гігростат

1299

00

Зволожувач повітря
UH-5210
тип: ультразвуковий
іонізація, автовідключення
автоматичне регулювання
вологості, ємність: 5,2 л
до 30 м2
арт.: 30115111

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

до 15 м2

1295

00

Обігрівач масляний «Термія» Н0715
потужність: 1500 Вт, 7 секцій, термостат
арт.: 30104135

економія

-40%

72

00

економія

-40%

Пістолет для герметика
ET-CG-cl
довжина: 225 мм

90

00

Пістолет для герметика
ка
CP-GP-cl
довжина: 225 мм

Стара ціна: 120,00 грн.

Стара ціна: 150,00 грн.

арт.: 20636265

арт.: 20636269

6499

98

Комплект:
Пила торцювальна СS-MS-255
потужність: 1600 Вт, розмір: 255х30 мм
част. обертів: 6000 об./хв., вага: 16 кг
+ Електроточило MD-3210 гравер
потужність: 150, розмір: 75х20х10 мм
част. обертів: 0-11000 об./хв., вага: 3,3 кг
арт.: 20305310 + 20330153

вироблено в Україні

економія

економія

%

%

-20

-20

94

00

економія

економія

-15%

%

158

00

-21

599

00

1455

00

Пневмопістолет продувальний DG-10KT
набір сопел, роб. тиск: до 8 Бар, вхід: 1/4"

Пневмопістолет для
підкачування шин з манометром TG-6
роб. тиск: до 10 Бар, вхід: 1/4"

Валіза для інструментів
розмір: 460x330х150 мм
колір: сріблястий

Тепловентилятор промисловий «Термія» АВО
потужність: 3000 Вт, продуктивність:
300 м3/год., вага: 5,3 кг

Стара ціна: 117,96 грн.

Стара ціна: 198,00 грн.

Стара ціна: 754,98 грн.

Стара ціна: 1712,76 грн.

арт.: 20205162

арт.: 20205164

арт.: 20653211

арт.: 20301249

1899

00

Дриль-міксер HM-130C
потужність: 1200Вт, част.
обертів: 0-500/0-700 об./хв.
2 режими
арт.: 20103225

699

699

00

Шліфмашина кутова S1M-GW18-125
потужність: 900 Вт, част. обертів:
12000 об./хв., ∅ диска: 125 мм

00

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

арт.: 20118318

арт.: 20104610

4+1

419

00

Олива моторна напівсинтетична
Mobil Ultra 10W-40
об'єми: 4 л + 1 л
арт.: 40740432

1069

00

Акумулятор Storm Active 6СТ-60 Ah
розмір: 242x175x190мм
напруга: 480 А, СНГ/ Євро
арт.: 40701988-89

899

00

Автошина 195/ 65 R15 91T Premiorri ViaMaggiore
зима
арт.: 40714523

вироблено в Україні

79

90
м2

99

Плитка для стін «Вікінг»
розмір: 10х10 cм
кольори: бежевий/«екру»

00
м2

Плитка для стін
Osaka/ Osaka Wave
розмір: 20х50 cм
колір: сірий, 2-й ґатунок

арт.: 60201989-90

арт.: 60235886. 60235974

89

90
м2

299

Плитка для підлоги
«Каліпсо Зелена»
розмір: 33,3х33,3 cм

00
м2

Керамограніт Forestina
розмір: 15х90 cм, колір: бежевий

арт.: 60113175

арт.: 60125996

фаска 4V

вироблено в Німеччині

клас: 32

фаска 4V

АС 4

клас: 33
АС 5

124

96
м2

Покриття для підлоги ПВХ Space GEA 1
ширини: 3/ 3,5/ 4 м
арт.: 60512772-74

258

00
м2

Ламінат «Елада» «Дуб Персей»
розмір: 1292х194х8 мм (2,005 м2)
арт.: 80104366

340

00
м2

Ламінат Promo Summer
«Дуб Монтпеін»
розмір: 1286x194x10 мм (1,746 м2)
арт.:
р 80105155

від

99

96
м2

Покриття килимове Rambo
ширини: 4/ 5 м
кольори в асортименті
арт.: 60405833-35, 60405841-43

484

70

Килими Asti
розміри: 0,6х1,1/ 1,4х2 м
кольори в асортименті
арт.: 60809966-68, 60819154-56

від

45

00

Килим гумовий
розміри: 40х60/ 50х100/ 100х150 см
арт.: 60801556, 60801084, 60801086

510

00

Стілець City
розмір: 410х400х980 мм
матеріали:
метал, шкірозамінник
кольори: чорний/
молочний/ капучино
арт.: 80345016-18

1380

00

Стіл обідній Urban style
розміри: 1200х700/750х8 мм
матеріал: загартоване скло
метал фарбований
арт.: 80345021

2754
1836

2952

00

Крісло офісне «Декарт»
матеріали: тканина, сітка
газліфт, механізм гойдання
арт.: 80333939

00

Крісло «Черрі»
матеріал: екошкіра
газліфт, механізм гойдання
кольори в асортименті
арт.: 80333039, 80357250

2196

3096

00

00

Передпокій
розмір: 2100х1100х450 мм
матеріал: ДСП, дзеркало
кольори:
р «дуб
ду сонома»,, «венге»
арт.: 40902099-101, 40906819-20

Крісло «Дублін»
матеріали: тканина, сіткаа
газліфт, механізм гойдання
ння
кольори в асортименті
арт.: 80344282-83, 80333938

00

Крісло «Женева»
іфт
матеріал: екошкіра, газліфт
механізм гойдання з фіксацією
кольори в асортименті
арт.: 80333937, 80344162

474

00

Тримач для одягу
розмір: 83-136х40х90-157 мм
одинарний, з полицею
кольори: білий/ чорний
арт.: 40511191, 96

економія

%

-20
модульні системи від торговельної марки «Грейд»
Система модульна
«Дуб родос»
корпус: ДСП (16 мм), декор:
«Горіх» фурнітура: «стандарт»
фасад: рамковий
декор: «Дуб родос»

Система модульна
«Прованс смарагд»
корпус: ДСП (16 мм), декор: білий
фурнітура: «стандарт»
фасад: МДФ
декор: «Прованс смарагд»

*LED освітлення, побутова техніка та аксесуари не входять у вартість кухні.
** У разі відсутності товару в ПрАТ «Нова Лінія» його можна придбати під замовлення

Система модульна
«Дуб цинамон»
корпус: ДСП (16 мм), декор: білий
фурнітура: «стандарт»
фасад: МДФ
декор: «Дуб цинамон»

Система модульна
«Коріандр»
корпус: ДСП (16 мм), декор: білий
фурнітура: «стандарт»
фасад: МДФ
декор: «Коріандр»

Система модульна
«Варшава»
корпус: ДСП (16 мм), декор: білий
фурнітура: «стандарт»
фасад: ДСП, декор: «Ясен Шимо
світлий»/ «Лайм»

економія

-24%

4998

00

173

Кухня «Мішелла»
L 2,2 м, матеріал: ДСП (16 мм, корпус)
МДФ (16 мм, фасад), стільниця і ручки

Гофрокартон 2-шаровий
розмір: 1,05х14,3 м (15 м2)

Стара ціна: 6585 грн.
арт.: 80359029

605

арт.: 40208056

100 кг

25 кг

від

00

200 кг

економія

економія

-20%

-20%

76

Стелаж пластиковий
розміри: 820х370х1370/ 820х370х1800 мм
4/ 5 полиць, кольори в асортименті

765

60

1575

00

Стара ціна: від 757,20 грн.

Стелаж металевий
розмір: 1800х910х410 мм, оцинкований, Cтелаж металевий
5 полиць з ДСП
розміри: 2200х1100х460 мм
Стара ціна: 957.00 грн.
5 полиць з ДСП

арт.: 40505078-83

арт.: 40504150

арт.: 40504151

250 кг

від

2577

00

Cтелаж хромований
розміри: 1600х914х457/ 1828х1219х610 мм
4 полиці
арт.: 40504056-57

економія

від

480

-20%

00

Утеплювач/ Скловата
Isover Profi
розміри:
100х1220х5000 мм (6,1 м2)/
150х1220х4000 мм (4,88 м2)

85

38

Тепловідбивний
екран за батарею
розмір: 0,45 х5 м (2,5 м2)
товщина: 5 мм
Стара ціна: 106,75 грн.

арт.: 90602321, 90602363

арт.: 90608264

29

90

Плита підвісної стелі
розмір: 600х600х6-7мм
арт.: 90714025

енергозберігаючий склопакет

економія

економія

-15%

-10%

дарунок

1797

00

117

Вікно металопластикове
розмір: 1200х900 мм, двочасне
+ Антимоскітна сітка – у дарунок*
арт.: 90215157

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

60

16

Піна будівельна
об'єм: 750 мл

Сітка штукатурна лугостійка А
розмір чарунки: 5х5 мм

Стара ціна: 138,44 грн.

Оптова ціна: від 1 рулону: 15,20 грн. за 1м2

арт.: 90601057

арт.: 90720073

економія

економія

економія

-15%

-15%

-15%

13539

00

Камінокомплект «Сицилія»
обігрів, ефект живого
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 15930,60 грн.
арт.: 90206648

7438

00

Камін електричний
напівкруглий EF01-28
обігрів, ефект живого
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 8753,46 грн.
арт.: 90217332

14278

економія

економія

економія

-15%

-15%

-20%

9348

00

Камінокомплект «Неаполь»
обігрів, ефект живого
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 10998,96 грн.
арт.: 90206692

8364

00

Камінокомплект Panoramic
обігрів, ефект живого
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 9842,28 грн.
арт.: 90206868

88

1518

00

00

Камінокомплект «Оттава»
обігрів, ефект живого
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 16798,98 грн.
арт.: 90217421

Камін електричний FP101
обігрів, ефект живого
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 1899,00 грн.
арт.: 90217435

економія

економія

-15%

-15%

від

81

90

Труба каналізаційна ПВХ
∅ 110х3,2 мм, ∅ 160х4,0 мм
L 0,5/ 1/ 2/ 5 м
Стара ціна: від 96,42 грн.
арт.: 90128001-08

від

49

26

Елементи каналізаційної системи
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 58,02 грн.
арт.: 90128009-32, 62-63

економія

економія

економія

-19%

-21%

-41%

від

395

00

Секція огорожі
розмір: 1,53/ 2,05х2,5 м, дріт: 3/4"
оцинкована, покриття: ПВХ
Стара ціна: від 490,00 грн.
арт.: 90119580-81

134

95

Сітка зварна оцинкована
розмір: 1х10 м, розмір чарунки:
унки:
25х25, товщина: 0,7 мм
Стара ціна: 170,34 грн.
арт.: 90116278

дарунок

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

від

346

00

Захист деревини 2S/ 3S/
«Вогнебіозахист»
«зелений»/ «червоний», об'єм: 5 л
арт.: 90502025, 29, 30

216

00

Добавка-замінник вапна
апна
пластифікатор розчинів
для штукатурки/кладки
об'єми: 5 + 1 л
арт.: 90502697

економія

-6%

2994

00

Станція насосна HW 600 Eco
потужність: 580 Вт, глибина всмоктування: 8 м, макс. висота
подачі: 35 м, макс. продуктивність: 3000 л/год., об'єм бака: 19 л

1998

4002

економія

економія

-15%

-20%

60
від

42

00

Драбина MultiMatic 4x4
робоча висота: 5,50 м
Стара ціна: 6837,06 грн.
арт.: 90210024

19

Пилка ланцюгова електрична
потужність: 1800 Вт, L шини: 40,5 см

Торф верховий кислий (натуральний) «Твоя Земля»
об'єми: 20/ 50 л

Стара ціна: 3198,00 грн.

Стара ціна: 2349,00 грн.

Стара ціна: від 52,74 грн.

арт.: 10212894

арт.: 10106169

арт.: 10502719-20

економія

економія

економія

економія

-15%

-15%

-15%

-15%

140

10

Клей для плитки
СМ-12
вага: 25 кг

177

Стара ціна: 164,88 грн.
арт.: 60301118

економія

%

-15

147

89

96

Суміш для приклеювання
ння
та армування DuoContact
вага:: 25 кг
Стара ціна: 174,10 грн.
арт.: 90321051

00
м2

арт.: 90401497-98

115

Стара ціна: 208,98 грн.
арт.: 90319002

50

Клей для
камінів П
П-11
11
вага: 20 кг

159

Стара ціна: 135,90 грн.
арт.: 60301226

економія

економія

економія

-15%

-15%

-20%

108

Черепиця бітумна
гнучка «Соната»
основа: склополотно
склопо
посипка: сланець, кольори:
посип
червоний/ коричневий
упаковка: 3 м2

60

Самовирівнювальна
суміш СN 69
вага: 25 кг

від

36

Клей для приклеювання
плит утеплювача DuoFix
вага: 25 кг
Стара ціна: 127,62 грн.
арт.: 90321064

549

00

135

66

Клей для теплоізоляції
Master Super
вага: 25 кг
Стара ціна: 159,60 грн.
арт.: 90321013

121

44

60

Клей підвищеної
адгезії П-22
вага: 25 кг
Стара ціна: 187,86 грн.
арт.: 90321018

Ґрунтівка
Master «Універсал»
вага: 25 кг
Стара ціна: 151,80 грн.
арт.: 90511057

Утеплювач «Бітумакс»
ЕКП 4,0 «Сланець»/ ЕПП 3,0
рулон: 10 м2
арт.: 90404124, 26

100

економія

-7%

00
м2

Лист бітумний
кольори: зелений/
коричневий/ червоний
арт.: 90402134-36, 90402197-98

вироблено в Україні

315
1998

00

Даховий вилаз WGT Optilook
розмір: 460х750 мм
арт.: 90429123

00

Гідробар'єр сірий мікроперфорований/
Паробар'єр сірий без перфорації
розмір: 1,5х50 м, площа: 75 м2
Стара ціна: 339,00 грн.
арт.: 90419259-60

90

00

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

економія

економія

економія

-20%

-15%

-20%

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

399

699

1445

00

00

00

від

2775

00

Двері металеві зовнішні
розмір: 2040х960х65 мм
1 замок, вічко

Двері під фарбування
ґрунтовані
розміри: 600/700/800х2000 мм, глухі

Двері ламіновані ПВХ
розміри: 600/700/800х2000 мм, зі склом
декор: «Вільха європейська»

Двері ламіновані екошпон
розміри: 600/700/800х2000 мм, зі склом,
декор: «Дуб перлинний»/ «Дуб грей»/ «Венге»

арт.: 80438017-19

Стара ціна: 869,00 грн.

Стара ціна: 1698,00 грн.

арт.: 80435453-54

арт.: 80437504-06

арт.: 80437397-99, 80437401-03

арт.: 80435457-58: 2 замка, ціна 2965 грн (стара ціна: 3705 грн)

-20%

2775

економія

економія

-20%

-20%

3135

00

1359

00

*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

економія

Стара ціна: 3468,00 грн.

00

Двері металеві зовнішні з ХДФ накладкою
розміри: 2040х860(960)х50 мм, 1 замок, вічко

Двері металеві зовнішні
розміри: 2040х960х70 мм, 1 замок, вічко

Полотно дверне Woodmix Master
глухе/ зі склом
розміри: 600/ 700/ 800х2000 мм, матеріал: сосна

Стара ціна: 3468,00 грн.

Стара ціна: 3918,00 грн.

Стара ціна: 1698,00 грн.

арт.: 80432859-62

арт.: 80435461-62

арт.: 80429163-65, 67-69

рейка
монтажна
в асортименті

72

00
від

667

60

93

00

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

Щит меблевий сосновий
розмір: 28х600х1400/2800 мм
(лист: 0,84/ 1,68 м2)

ДВП ПСТ40
розмір: 1220х2440х2,5 мм
(2,9768 м2/ од.)

арт.: 80216924

арт.: 80527220-21

арт.: 80513004

з економією

-15

%

економія

економія

%

-35
до

75

від

50

економія

%

-35
до

Книга для записів «Змія»
розмір: 14,5х21
розм
4,5х21 ссм
80 арк., кольори
ор в асортименті
Стара ціна: 120,90 грн.
арт.: 51596001-03

139

86

від

59

В
Взуття
домашнє
розміри та кольори
в асортименті

900

%

-50%

-45
до

Книг
Книга
игаа д
для записі
записів,
металізована
мета
алізована
ал
розмір:: 14
роз
14х20 см, 80 арк.
кольори в асортименті
Стара ціна: від 95,80 грн.
арт.: 51563321-23

від

арт.: 51939587-89, 51939591-98

економія

195

00

від

59

90

до

Книга
гаа д
для запи
записів «Перо»
розмір:: 14х20 см, 96 арк.
розм
кольори
ол
в аасортименті
Стара ціна: 114,20 грн.
арт.: 51596132-34, 40

59

90

К га для за
Книга
записів
розмір: 14х2
14х20 см, 96 арк.
кольори в асортименті
Стара ціна: 123,90 грн.
арт.: 51596135-38

Плед мікрофібровий
розміри та кольори в асортименті
матеріал: 100% поліестер

економія

-45%

від

2309

94

від

На посуду Adagio
Набір
8 преметів: каструлі
(об'єм: 2/ 2,8/ 5 л)
(о
ківш (об'єм: 1,4 л)
кі
кришки
кр
матеріал: нержавіюча сталь
м

89

90

Фотоколаж
розміри та дизайн в асортименті
арт.: 51153721, 51177348, 50, 51177428, 51182631,
51194239, 51194887, 90-91, 93-96

економія

-48%
до

Стара ціна: 4199 грн.
Ст

економія

арт.: 50993045
арт

-25%
до

від

28

74

Посуду Apple/ Cherry
об'єм та різновиди в асортименті
енті
матеріал: кераміка
Стара ціна: від 38,34 грн.
арт.: 50983576-80, 86-90, 50993045, 52203697, 99, 52204043, 45,
52205928, 52233121-20

від

34

86

Чашк
Чашка
Tree/ P
Pinky/ Lavander
об'єми:
об'єм
300/ 3330/ 340 мл
матеріали: кераміка/
порцеляна
Стара ціна: від 76,86 грн.
арт.: 52233120-21, 28

Пропозиція діє з 01.10.2018 до 31.10.2018. 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 01.10.2018 до 31.10.2018 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.

