
*спеціальні пропозиції на товари відділу «Посуд. Текстиль. Подарунки» та «Канцтовари»,
що реалізуються в мережі ТЦ «Нова Лінія». Про деталі пропозицій та співвідношення розміру економії 

до попередньої ціни реалізації дізнавайтеся в ТЦ "Нова Лінія". Пропозиція діє з 01.11.2018
до 30.11.2018 (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія».

посуд, текстиль, подарунки!
Вигідні розрахунки:

Купуй товари відділу на суму 
- від 500 грн з економією до 10%

- від 1000 грн з економією до 20%

Фарба довговічна інтер'єрна B1 
об'єм: 10 л
Стара ціна: 1456,98 грн.
арт.: 50101350

Фарба інтер'єрна латексна
Aura Mattlatex 
об'єм: 10 л
Стара ціна: 699,00 грн.
арт.: 50103274

Фарба інтер'єрна
акрилова D4 «Супербіла» 
об'єм: 10 л
Стара ціна: 1069,68 грн.
арт.: 50103078

Лак інтер'єрний акриловий 
глянсовий/ матовий
Acryl-Panellack
об'єми: 2,5/ 5 л
Стара ціна: від 468,96 грн.
арт.: 50203399-400, 50203493-94

Лазур акрилова Holz Lasur 
об'єми: 2,3/ 4,5/ 9 л
кольори в асортименті
Стара ціна: від 468,00 грн.
арт.: 50210084-86, 50210088-90, 50210092-94, 
50210096-98, 50210100-02, 50210112-14, 50210104-06, 
50210108-10

Емаль універсальна
матова/ глянсова
в аерозольній
упаковці Lider 
об'єм: 400 мл
кольори: чорний/ білий
Стара ціна: 64,38 грн.
арт.: 50109623-24, 50109627-28

11655055920 85530

3516032760

5460

відвід

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-25%
економія

-30%
економія

-15%
економія
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-10%
економія

Акумулятор «Євро/ СНГ» А-Mega Standart
ємність: 60 Ah, сила струму: 540 A, розмір: 243х175х190 мм
Стара ціна: 1449 грн.
арт.: 40746466-67

Омивач скла зимовий Organic
до -20° С, об'єм: 4 л «Бриз»/ «Цитрус»
арт.: 40709698-99

Накидка з підігрівом
на сидіння UP-006
напруга: 12 В
потужність: 35 Вт
розміри: 430х840 мм
арт.: 40750908

129900

9800

24900

-20%
економія

Пила телескопічна
електрична GC-EC 750 T Kit

потужність: 750 Вт, довжина 
шини: 200 мм, вага: 4,2 кг

+ ланцюг
арт.: 10106516

299400Снігоприбирач електричний SnowLine 46 E
потужність: 2000 Вт, ширина захоплення снігу: 
46 см, дальність викиду снігу: 10 м
арт.: 10113069

Дриль ударний DL1157
потужність: 500 Вт, част. об./хв.: 
0-3000, ∅ патрона 13 мм
арт.: 20104614

499896

75900

Бензопила ланцюгова Starke KS 45-01
потужність: 3200 Вт /3,9 к.с.
довжина шини: 45 см, вага: 6,5 кг
арт.: 10106692137700

Шліфмашина кутова S1M-GW16-125
потужність: 500 Вт, част. об./хв.: 11500 
∅ диска: 125 мм
арт.: 2011831656900

Викрутка акумуляторна 
CS321-3,6
напруга: 3,6 В Li-ion
продуктивність: 1,3 А/год.
част. об./хв.: 0-180
індикатор, кейс
арт.: 20102198

39900



-15%
економія

-15%
економія

Набір головок 
торцевих та насадок
1/4" + 1/2", 94 предмета
Стара ціна: 2049,96 грн.
арт.: 20626400

Набір головок 
торцевих та насадок
1/4" + 1/2", 108 предметів
Стара ціна: 2310 грн.
арт.: 20626401

Відро будівельне 
посилене з відливом АТТ
об'єм: 16 л
Стара ціна: 43,50 грн.
арт.: 20911237

Клей «Момент-1»
об'єм: 30 мл
Стара ціна: 32,45 грн.
арт.: 20506004

Радіатор алюмінієвий/ 
біметалевий секційний 500/96
Стара ціна: 168 грн.
арт.: 70212201, 70214243

174246 196350

3500

2430

14448

більший асортимент

внутрішня каналізація

для вашого сантехнікаще-30%до

економія*

*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 незмінним. Докладніше – в ТЦ «Нова Лінія»

-10%
економія

-10%
економія

-20%
економія

Обігрівач-пушка електричний BHP-PE-3
потужність: 3 кВт, продуктивність: 230 г/год. 
пропан-бутан, вага: 3,7 кг
Стара ціна: 1799 грн.
арт.: 20301459

161898

-25%
економія

від

-14%
економія

-30%
економія

Комплект килимків
для ванної кімнати

розміри: 45х75/ 45 см
 матеріал: поліпропілен 

кольори: бежевий/ блакитний
Стара ціна: 249 грн.

арт.: 70806931-32

+ Штора для ванної кімнати
розмір: 180х180 см

матеріал: поліестер, кольори:
бежевий/ блакитний, кільця

Стара ціна: 186 грн.
арт.: 70854327-28

29900

ко

+ 

ма
б

Обігрівач газовий
інфрачервоний Ballu BIGH-4
потужність: 3/ 4,5 кВт, продуктивність: 207/ 327 г/год. 
пропан-бутан, вага: 2,3 кг
Стара ціна: 1798,98 грн.
арт.: 20301361

161998

глибина секції: 96 мм



-25%
економія

Ящик для зберігання Infinity
розміри: 270х190х120/ 360х270х140/ 360х270х220 мм

об'єми: 4,5/ 11 л, кольори: білий/ рожевий/ блакитний/ сірий
Стара ціна: від 127,20 грн. 

арт.: 40520791-814

9540

від

від

від

Кошик для бiлизни
Infinity
розмір: 440х350х600 мм
об'єм: 60 л
кольори: білий/ сірий
Стара ціна: 348,00 грн. 
арт.: 40525162-63

27840

439200

52800 10990

12498

309600 62700

-20%
економія

Шафа-купе  
розмір: 2250х1500х600 мм
колір: «Дуб сонома»
двері: дзеркало/ ДСП  
арт.: 40906813-14, 16

Сейф меблевий  
розміри: 150х200х170/ 200х310х200 мм

замок: ключевий  
арт.: 40509241, 40509276,

40509449, 40509805

Сушарка однорівнева  
довжина: 600 мм, матеріал: термопластик 

арт.: 40420194

Крісло «Женева»  
матеріал: екошкіра
механізм гойдання, газліфт  
арт.: 80333937, 80344162

Гардероб з кишенею
Sorage Style  
розмір: 1600х880х450 мм  
арт.: 40511001

розміри: 150х20

219600 Крісло «Дублін»  
матеріали: сітка, тканина
механізм гойдання, газліфт  
арт.: 80333938, 80344282, 80344283

89700

Сейф меблевий  
розміри: 170х230х170/ 200х310х200/ 250х350х250 мм 

замок: електронний  
арт.: 40509234-35, 40509443-44,40509482, 40509806

Стретч-плівка  
щільність: 17 mic/50 см, вага: 1,173 кг

макс. довж палетування: 300 п. м
арт.: 40206242

23400від

Кронштейн ТВ настінний  
різновиди в асортименті

арт.: 40506349-53, 89

від 13 до 55"для TВ



Мило/ шампунь/ крем 
дитячий «Ясне Сонечко» 

різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 29,18 грн.

Прокладки
щоденні/ гігієнічні Libresse  

різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 20,50 грн.

2185 1535

2760

4500 7065

від

від від від

-25%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

Мило туалетне Grand Шарм
вага: 140 г
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 13,02 грн.1035

від

від

ві
Засіб для душу
Le Petit Marseillais  
різновиди
в асортименті 
Стара ціна: від 34,50 грн.

Засіб для догляду
за волоссям Botanic Therapy  

різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 56,40 грн.

Засіб для догляду
за волоссям H&S  

різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 88,26 грн.

-20%
економія

-25%
економія

Засіб для миття
посуду Fairy 

об'єм: 500 мл
різновиди в асортименті 

Стара ціна: 22,45 грн.

Губка кухонна  
Стара ціна: від 6,90 грн.
арт.: 50708028, 50708029, 50708486

1795

480

від

29900відв

-45%
економія

-30%
економія

З

Засіб для прання Persil
об'єм/ вага: 3/4,38 л/ 9 кг

к-сть: 50 од./ уп.
різновиди в асортименті 

Стара ціна: від 560,00 грн. 
Засіб для посудомийних 

машин Somat
к-сть: 72/ 80/ 100/ 120 од./ уп.

399,00 грн 
Стара ціна: від 645,80 грн.

-20%
економія

Швабра/ Насадка 
змінна для швабри  

Стара ціна: від 49,92 грн.
арт.: 50722330, 50722331, 

50722332, 50722333,50722335, 
50722336, 50722337

3990

-20%
економія

Папір туалетний Zewa Deluxe
Стара ціна: 113,88 грн.
арт.: 50901290, 50901421, 50901294, 51311934

Мішки для сміття
Стара ціна: від 18,36 грн.
арт.: 50703635, 50703602, 50708476, 50707126, 
51401252, 514012537970 1100

-30%
економія

-40%
економія

від

від

ві
За
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Світильник стельовий Luna 
3/ 5хЕ27, 60 Вт, матеріали: 
метал/ скло, колір: хром
арт.: 30885395-96

Лампа настільна ALW-VK063 
потужність: 25 Вт, Е14, 
матеріали: текстиль/метал
Стара ціна: 307,54 грн.
арт.: 31333180-84

Світильник LED Leggera RIM-16 TX 
потужність: 16 Вт, ∅ 355 мм 
світловий потік: 1280/ 1410 Лм
t° світла: 3000/ 6000 К
матеріали: пластик/ метал
Стара ціна: 706,86 грн.
арт.: 30899614-15

Світильник LED AL605 
потужність: 7 Вт, ∅ 121 мм, світловий 
потік: 420 Лм, t° світла: 4000 К
матеріали: пластик/ метал
Стара ціна: 178,92 грн.
арт.: 30896432

Світильник LED PPL 600 
потужність: 36 Вт, IP40, розмір: 
595х595х8 мм, t° світла: 4000 К
матеріали: пластик/ метал
тип монтажу: вбудований
Стара ціна: 548,58 грн.
арт.: 31334664

Світильник ДПП-11 LED 
потужність: 11 Вт, IP65 
матеріали: пластик/ метал
Стара ціна: 147,54 грн.
арт.: 30899784-87

Світильник світлодіодний 
потужність: 12/ 16/ 22 Вт
∅ 260/ 340/ 390 мм, IP20
матеріали: пластик/ метал
Стара ціна: від 198,96 грн.
арт.: 30899875-77

Світильник LED PPL-R 
потужність: 3 Вт, t° світла: 4000 К/ 6500 К 
IP40, ∅ 80 мм, матеріали: метал/ пластик
Стара ціна: 51 грн.
арт.: 31334576-77

Підвіс Faro 
1xE27, 60 Вт, ∅ 380 мм, матеріал: 
метал, кольори: металік/ сірий/ білий
Стара ціна: 699 грн.
арт.: 30885262-64

49896

19990 56549

15200

38400 11100

14922

4590

55920
від

від

Світильник точковий накладний
тип лампи: MR16, max 8 Вт, ∅ 77 мм, h 165 мм
матеріал: гіпс, кольори: чорний/ білий/ «бетон» 
Стара ціна: від 254,10 грн.
арт.: 30896424, 26, 28

22870

2 од./ уп.

-35%
економія

-10%
економія

-20%
економія

Світильник стельовий
LYRA/ CORONA
2xE27, 60 Вт, матеріали: метал/ 
скло, кольори: «золото»/ «хром»
арт.: 30885403-0429898

-20%
економія

-10%
економія

-15%
економія

-30%
економія

-40%
економія

-25%
економія

від

Лампа LED A60
цоколь: Е27
потужність: 10 Вт
t° світла: 3000/ 4100 K 
Стара ціна: 49,80 грн.
арт.: 30529022, 316

2988

-25%
економія

р

ефект зоряного неба



Плитка для підлоги Kronewald
розмір: 150x600 cм
арт.: 60115839

Керамограніт 
глазурований Leeds
розмір: 400x400 cм
арт.: 60119588-89

Плитка для підлоги «Таріма Робле»
розмір: 205x615 cм
арт.: 60115048

Плитка для підлоги Eina
розмір: 602x602 cм, 2-й ґатунок
арт.: 60125942-43

Плитка колекційна «Мірта»
2-й ґатунок, розміри: 300x450/ 
300х300 cм
арт.: 60288265-66, 60123121, 60238276-77

17990

м213990

м2

34800

м2

14990

м2

11990

м2

Плитка для стін Era
розмір: 250x600 cм
арт.: 6023501513990

м2

Плитка для стін Summer Stone
розмір: 250x400 cм
колір: бежевий
арт.: 6020689012990

м2

Ламінат Promo «Каштан гірський»
розмір: 1380x191x7,5 мм (2,372 м2)
арт.: 8010449915900

м2

клас: 32

АС 4

Покриття для підлоги ПВХ «Термік» Milky 224
ширина: 3 м
арт.: 60503894

7236

м2

Покриття килимове Rambo
ширини: 4/ 5 м, кольори в асортименті
арт.: 60405833-35, 60405841-439446

м2

вироблено в Україні

килим у дарунок
* Під дарунком мається на увазі придбання комплекту за ціною товару більшої вартості

У пропозиції беруть учать килими, які позначині на ціннику позначкою "1+1"



99900
Пилосмок MIDEA VCC 35A01 K
потужність: 1600 ВТ, тип 
пилозбірника контейнер, НЕРА 
фільтрація, телескопічна трубка
Стара ціна: 1299 грн.
арт.: 31032094

кредит*

БФП струйний DeskJet 2620
арт.: 3122422419983

міс.

кредит: 0,0001%*
на 6 місяців. повна ціна 1199,00 грн.

Електрочайник ST-EK8420 White 
об`єм: 1,7 л
потужність: 2200 Вт
Стара ціна: 399 грн.  
арт.: 31043098

Пристрій зарядний PowerBank Esperanza 
потужність: 5200/ 8000/ 11000 мАгод.  
арт.: 31254969-71

26900

15900

129900

21900

Піч мікрохвильова MS2009M
об'єм: 20 л, потужність: 700 Вт, тип керування: механічний
Стара ціна: 1399 грн.
арт.: 31027518

Блендер ручний ST-FP0040
потужність: 250 Вт
к-сть швидкостей: 1
матеріал ніжки: пластик
Стара ціна: 299 грн.
арт.: 31030033

299900
Смартфон
HUAWEI Y5 2018 (black/ blue)
арт.: 31238950-51

5,5"

200 грн.
від

кредит*
кредит*

Smart

Full HD

*0.00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період. 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»)

73327

міс.86660

міс.
кредит: 0,0001%*
на 15 місяців. повна ціна 10999,00 грн.

кредит: 0,0001%*
на 15 місяців. повна ціна 12999,00 грн.

43’’32’’

500 грн.

або

100 грн.

або

Телевізор LED 43" 43FK30G
арт.: 31260060

Телевізор 32" Samsung UE32M5500AUXUA
арт.: 31253674

р ( р р )

а твоя техніка   
придбай побутову техніку з грошима

-27%
економія

-23%
економія

-7%
економія

-33%
економія



89900 Конвектор електричний CH-20 MI
макс. потужність: 2000 Вт
термостат, IP20
арт.: 30102269 + 30102440

дарунок

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

139900

Обігрівач масляний
«Термія» Н0920
потужність: 2000 Вт 
9 секцій, термостат 
регулювання потужності
арт.: 30104136

59900

Тепловентилятор
електричний PTC-1535
потужність: 1500 Вт, 
металокерамічний 
нагрівальний елемент, 
швидкий обігрів приміщення
арт.: 30108184

не спалює кисень та пил

750 грн.

Машина пральна
CS4 1262D3/1-S
розмір: 850х600х432 мм
завантаження: 6 кг 
част. об./хв.: 1200, клас 
енергоспоживання: А+++
арт.: 31044337

-25%знижки до на електрофурнітуру
*мається на увазі зменшення ціни при умові покупки товарів ТМ HausMark від певної суми, а саме:

від 3 000 грн. - 10%; від 5 000 грн. - 15%; від 7 500 грн. - 20%; від 10 000 грн. - 25%

вироблено в Україні

вироблено в Україні

99000

Панель керамічна опалювальна
CPH-375WT
енергозберігаючий обігрівач, IP44, можна 
використовувати у ванній кімнаті
арт.: 30110097

до 7 м2

вироблено в Україні

до 20 м2

до 20 м2

скільки заробляє?
у комплекті! *Мається на увазі придбання комплекту «товар+сертифікат» з економією у розмірі номіналу 

сертифікату при умові придбання одним чеком. Пропозиція діє до 22.11.18 включно. Кількість 
товару обмежена. Сертифікат дає право на знижку на покупку згідно його номіналу.

кредит*

79000

міс.
кредит: 0,0001%*
на 10 місяців. повна ціна 7899,00 грн.



Бетонозмішувач EW 
потужність: 550/ 650/ 800 Вт
об'єм бака: 125/ 140/ 160/ 180 л
вага: 48/ 53/ 60/ 62,3 кг
арт.: 90801084, 90801059-61

Комплект: 5 листів гіпсокартону Plato Aquastop 
розміри: 2000/2500/3000х1200х12,5/ 2500х1200х9,5 мм
+ дарунок*
арт.: 90703005, 90703021, 90703060, 90703034

Плита підвісної стелі Bajkal 
розмір: 600x600x12 мм
арт.: 90714002

Профіль для монтажу підвісної 
стелі Kraft Fortis T-24/ L 

розміри в асортименті, колір: білий
арт.: 90715088-91

Комплект: Драбина 
будівельна Secury 4/ 5/ 6 
MultiGrip
+ Відро пластикове 
ємність: 8 л
у дарунок
арт.: 90210577, 90210761-62

Скловата
«Неман+
М-11 Лайт» 
розмір: 
100х1200х9000
(10,8 м2)
арт.: 90602563

Піна будівельна 
Tiger 
об'єм: 750 мл
арт.: 90601054

Піна-клей Tytan
O2 Styro/
Styro UNI STD B3
об'єм: 750 мл
арт.: 90601122, 90601201

Герметик 
силіконовий 
санітарний
об'єм: 310 мл 
білий/ прозорий
арт.: 90507390-91

Добавка протиморозна
для штукатурки/кладки/ бетону 
PutzFROST 
об'єм: 1/ 5 л
арт.: 90502309-10, 90502279-80

390000

52770

3852 1158

1567 00

538 50

99 00

144 96

87 00

55 50

Бетонозмішувач EW
Вікно металопластикове ALMplast  

розмір: 800х1200 мм, поворотно-відкидне
+ сітка антимоскітна

арт.: 90205398

175800

дарунок

Під дарунком мається на увазі 
придбання комплекту із загальною 

вигодою вартості сітки антимоскітної.

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту 
із загальною вигодою вартості відра пластикового.

енергозберігаючий склопакет

від

від

від

від від

* під дарунком мається на увазі можливість придбання 
товару за 1 грн. з ПДВ



Стяжка цементна СЦ-5 
вага: 25 кг
Стара ціна: 73,86 грн. 
арт.: 90319007

Штукатурка гіпсова
НР «Старт» 
вага: 30 кг
арт.: 903180736276 1095076

-15%
економія

-15%
економія

-15%
економія

-15%
економія

Ринва GIZA  
∅ 120 мм, довжина: 2 м
кольори: червоний/ білий/ коричневий 
арт.: 90418069 -719000

вироблено в Україні

ДСП шліфоване   
розмір: 2440х1830х16 мм
(лист: 4,4652 м2)
арт.: 80512002

Панель ПВХ «Білий Глянець»   
розмір: 8х375х3000 мм
(лист: 1,125 м2)
Стара ціна: 150 грн. 
арт.: 80220531

Полотно дверне ламіноване
«Аккорд-3» 
розміри: 600/700/800х2000 мм
зі склом декор: «венге»/ «сосна Мадейра»
Стара ціна: 929 грн.
арт.: 80407822, 80407780, 80407896, 80434105-07

Полотно дверне ламіноване 
«Вероніка» 
розміри: 600/700/800х2000 мм
зі склом декор: «венге»
Стара ціна: 929 грн.
арт.: 80407742-44

Двері ламіновані «Альта 5» 
розміри: 600/700/800х2000 мм, зі склом, 
декор: «горіх»
Стара ціна: 1199 грн.
арт.: 80425527-29

Двері металеві зовнішні
«Cтандарт КС-09»
розмір: 2060х860х68 мм, вічко, 2 замки
декор: «венге»/ «венге білене»
Стара ціна: 4989 грн.
арт.: 80435640-41

74295 74295 95895 423900

12700

*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

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-15%
економія

Килим підкладковий
для бітумної черепиці
розмір: 1х15 м, рулон: 15 м2  
арт.: 90401214

Утеплювач «Бітумакс ЕКП 
3,0/ 4,0 сланец»
розмір: 1х10 м, рулон: 10 м2  
арт.: 90404124, 2639900 54900 Черепиця бітумна «Бардолін» Base Сота

кольори: червоний/ зелений/ коричневий 
упаковка: 3 м2  
арт.: 90401420-2233300

м2від

Клей для плитки СМ-117 
вага: 25 кг
Стара ціна: 319,50 грн. 
арт.: 6030100427000

-15%
економія

Шпаклівка гіпсова
Stabill Pg-41 Eko 
вага: 20 кг
Стара ціна: 264,96 грн. 
арт.: 9031816822518



Пропозиція діє з 01.11.2018 до 30.11.2018.  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. В словосполученні "Комплект..." мається на увазі придбання товарів у одному платіжному документі. 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 01.11.2018 до 30.11.2018 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: nl.ua або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

6390

54996

7998

49990

Ваза декоративна Flora 
h 260/ 265 мм
матеріал: скло
Стара ціна: 69,66 грн.
арт.: 51128781, 51163166

Ковдра 
розміри: 150/ 190х210 см
матеріали: бавовна 100% (верх)   
вовна овеча 50%, поліефір 50% 
(наповнювач)
Стара ціна: від 1099,92 грн.
арт.: 51932951-52

Подушка «Елегант» 
розміри: 50/ 70х70 см
матеріали: бавовна 100% 
(верх), поліефір 100% 
(наповнювач)
вага: 650/ 950 г
Стара ціна: від 159,97 грн.
арт.: 51932949-50

Комплект постільної білизни
дизайн в асортименті, розміри: 220х160/200 см (підковдра) 
220х160/ 240х220 см (простирадло), 50х70 см (наволочка), 
матеріали: 100% бавовна/ 65% бавовна, 35% п/е 
арт.: 51964026-39, 51954001-08, 51964096-99, 51964100-07, 51964098-99, 51964103-04

6680 6990
3400

27990

Фотоколаж 
розміри та дизайн
в асортименті
арт.: 51177938, 51182631, 34, 51194890, 93

Годинник настінний Office 
розмір: 24,5x24,5x4 см, матеріал: 
пластик, кольори: білий/ чорний/ 
сріблястий
арт.: 51130949-51

Книга для записів 
розміри та дизайн

в асортименті
арт.: 51596421-29

Пательня зі скляною 
кришкою 
∅ 24/ 26/ 28 см, покриття: 
антипригарне матеріал: 
алюмюміній
Стара ціна: від 349,9 грн.
арт.: 52228631-33

від

від

від

від

від

від

від

ce
матеріал:

-20%
економія

16320
Аромодифузор
«Ареон Хоум Парфюм» 
об'єм: 85 мл, різновиди 
в асортименті
Стара ціна: від 185 грн.
арт.: 51193808-22від

-50%
економія

р
м
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-50%
економія

90

8, 51182631, 34, 51194890, 93 арт.: 51130949 51

Пательня зі скляною 
кришкою 

д

-20%
економія

7490

Набір кухонний:
прихват/ рукавиця 
розміри: 30х17/ 19х19 см
матеріал: 100% поліестр
дизайн в асортменті
Стара ціна: від 99,90 грн.
арт.: 51948871-74

см
% (верх)   

ір 50% 

хонний:
рукавиця
0

-25%
економія

3138 Посуд столовий/ Сервіз столовий Sakura 
матеріал: склокераміка, різновиди в асортименті
Стара ціна: від 44,88 грн.
арт.: 52203530-39, 52204057

-30%
економія

від


