
квітень

мі
ся

ць

теплих вражень

Ваза декоративна Flora/ «Ботанiка»
висота: 144/ 260/ 265 мм, матеріал: скло
арт.: 51128781, 51163166, 52405169

Свічка парафінова циліндр
розміри: 50х100 мм
кольори: білий/ червоний
арт.: 52402004-05

Стіл-книжка 
розміри: 1740/340х820х760 мм
матеріал: ДСП, кольори: горіх/ 
дуб молочний/ венге/ дуб 
санома трюфель
арт.: 80307669, 80333384, 80333383, 80366821

Стілець Saturn GTP
матеріал: тканина, механізм 
гойдання, газліфт, дизайн
в асортименті
арт.: 80307669, 80333384

Чайник Aurora AU622
об'єм: 2,5 л
матеріал: нерж. сталь
арт.: 52229973

2990

1986

91200 102200

363300 191520

15588 232650 29994

248880

від

-5%
економія
від 31,86 грн  

Посуд Embossed
тарілка десертна (19 см)/ супова ( 21,5 см)/ обідня (26 см)/ 
салатник ( 15 см), матеріал: склокераміка
арт.: 51616057-60

Набір ножів AU-860
9 предметів
арт.: 522227101746
39912

від

від від

-33%
економія до

від 25,98 грн  

-20%
економія

194,18 грн  

-20%
економія

498,90 грн  

860

2

20%
номія

Матрац Bonn Neu/
Berlin 7+ Neu 
пружинний, розміри
в асортименті
арт.: 51951267-78, 51951315-26

Простирадло трикотажне 
розміри: 100/ 140/ 160/ 180х200х30 см
матеріал: 100% бавовна
кольори в асортименті 
арт.: 51945927-44, 51954981-86

Передпокій «Брістоль 2» 
розміри: 1920х350х980 мм
кольори: «дуб крафт білий»/ 
«графіт сірий» 
арт.: 80373381

-50%
економія
від 4653,00 грн  

-50%
економія
від 599,88 грн  

-15%
економія

2928,00 грн  

-20%
економія

1140,00 грн  

Стіл-книж від

-10%
економія
від 1136,00 грн  

Стілець Аргон ZY-1005
матеріал: сітка, тканина, механізм 
гойдання, газліфт, колір: чорно-сірий
арт.: 80307669, 80333384

104700

-10%
економія
від 1163,00 грн  

Кухня «Катаріна» 
довжина: 2,4 м, корпус: ДСП 16 мм, фасад: 
ДСП 16 мм, стільниця і ручки в комплекті
арт.: 80359203

-30%
економія

5190,00 грн  

-20%
економія

2394,00 грн  

Куточок кухонний «Боярин»  
матеріали: ДСП(16 мм)/ шкірозамінник,
колір: «Дуб сонома»  
арт.: 80345726

а»

вигравай theлені подарунки



Клей для шпалер 
KLEO вініловий
вага: 100/ 150/ 200 г
арт.: 50307116-18

5055

-15%
економія
від 59,46 грн  

від

Жалюзі алюмінієві
кольори та розміри
в асортименті
арт.: 50619052-087

16632 25820

-20%
економія
від 207,90 грн  

-25%
економія
від 344,28 грн  

від від
Ролета «День-ніч»
розміри та кольори в асортименті 
матеріал: поліестер
арт.: 50621132-38, 50621146-66, 50629786, 88-90, 
50632442-49, 50632506-07, 50632508-13

34500

-50%
економія
від 690,28 грн  

від
Шпалери вінілові
на флізеліновій основі
розміри: 1.06х10.05 м
дизайн в асортименті
арт.: 50554299, 50554306-08, 10-12, 50554319-20, 23, 25

Керамограніт CORTILE
розміри: 40х40 см
колір: коричневий
арт.: 60129429

Плитка для підлоги Sand Anthracite
розміри: 47х47 см
арт.: 60118838

Плитка для стін Alessandro
розміри: 25х40 см
колір: бежевий
арт.: 60240113-14

Плитка для стін Whitewood
розміри: 20х60 см
кольори: білий/ «прованс»
арт.: 60238912-13

16500
м2

16790
м2

12498
м2 7920

м2

16915
м2

15900
м2

13990
м218900

м2

-24%
економія

219,90 грн  

-20%
економія

174,90 грн  

від

Ламінат EHL133
«Колпіно Білий»
розміри: 1292х192х8 мм, уп.: 1,9845 м2 
арт.: 80134096

Ламінат Promo H1022
«Дуб Веллі кольоровий»
розміри: 1291х193х8 мм, уп.: 1,9933 м2 
арт.: 80104780

клас: 32 клас: 32

товщина: 8 мм товщина: 8 мм

-20%
економія

199,90 грн  

-15%
економія

199,90 грн  

Покриття для підлоги ПВХ 
Galactic GEA 1
ширина: 3 м
арт.: 60519433

Покриття килимове «штучна трава»
(сквош,касаверде,блекборн)
ширина: 4 м
арт.: 60401045

-30%
економія

179,28 грн  

-20%
економія

99,96 грн  

70425

90336

6637

5636

Фарба інтер'єрна Mattlatex
об'єм: 10 л  
арт.: 50105067

-25%
економія

939,00 грн  

Фарба інтер'єрна TR-32 Extra Matt/ 
TR-37 silk and baby
об’єм: 10 л
арт.: 50122553, 50122482

Емаль алкідна ПФ-116 «Акварель»
об’єми: 0,9/ 2,5/ 2,8 л
кольори в асортименті
арт.: 50126601-08, 10-11, 15-16, 18-49

від

від

-20%
економія
від 1129,00 грн  

-10%
економія
від 73,74 грн  

-15%
економія

66,30 грн  

Емаль універсальна матова/ глянцева
в аерозольній упаковці Lider 
об'єм: 400 мл, кольори: чорний/ білий/ сріблястий
арт.: 50109623-25, 50109627-28

фаска 4V



-45%
економія

39,96 грн  

-23%
економія

519,00 грн  

-13%
економія

689,00 грн  

-33%
економія

299,00 грн  

-5%
економія

5998,98 грн  

125000

6490

39900

479900

59900 19900

99900

32898

569908

349800

2208

51700

Люстра LED
Candy/ Jolly
потужність: 54/ 74/ 92/ 126 Вт
t° світла: 3000-6000 К
матеріал: метал, пластик
арт.: 31334943-46

Люстра LED
Begonia/ Windflower
потужність: 72/ 120/ 156/ 240 Вт
t° світла: 3000-6000 К
матеріал: метал, пластик-Shiny
арт.: 31334953, 54, 63, 64

Комплект світильників на 
сонячній батареї
джерело світла: 1 світлодіод
макс. потужність: 0,06 Вт
t° світла: 4000 К 
матеріал: метал, пластик
арт.: 30918335-36

Світильник світлодіодний Deco
потужність LED: 30 Вт, t світла: 4000 K 
cвітловий потік: 2300 Лм,  380 мм
матеріали: пластик, метал
арт.: 30897972

від

від

від

від

пульт ДК пульт ДК

-25%
економія

689,46 грн  

Прожектор LED
потужність: 10/ 20/ 30/ 50 Вт
світловий потік: 800/ 1600/ 2400/ 3800 Лм 
t° світла: 6500 К, IP65
арт.: 31334777-78, 80-81

Праска SI-3050B
потужність: 2200 Вт, матеріал підошви: кераміка, 
самоочищення від накипу, протикраплинна система
арт.: 31050127

Кондиціонер COMFORT AC 0708 CH
клас енергоспоживання: А, функція I FEEL, нічний режим, 
пам’ять положення жалюзі
арт.: 30139086

Відпарювач ручний MAGIO МG-326
потужність: 1200 Вт, автоматична подача пари, 
автоматичне відключення, протикраплинна система
арт.: 31050136

П LED
Лампа Elementary LED A60
цоколь: E27, потужність: 10 Вт, світловий потік: 880 Лм, 
t° світла: 2700/ 4100 К, термін служби: 25000 год.
арт.: 30528475-76

Холодильник ХМ 6025-100 
розміри:  2050х600х630 мм, система охолодження:  статична, 
об'єм холодильної/ морозильної камер: 225/ 139 л, клас 
енергоспоживання: А+, рівень шуму: 40 дБ, колір: білий
арт.: 31017577

Машина пральна
ZWSE7100VS  
розміри: 850х595х377 мм, завантаження: 5 кг, клас 
енергоспоживання/ прання/ віджиму: А++/ А/ В, Fuzzy LogicTM 
арт.: 31021640

979900

Чайник 3500 Х
потужність: 1500 Вт
об'єм: 1,8 л, подвійні стінки
арт.: 31043662, 64-65

до 20 м2

32’’

Телевізор LED
32" 32H600GU
арт.: 3126036267129

міс. кредит: 0,0001%* на 10 місяців
повна ціна 4699,00 грн.

кредит2

або

2 0,0001 % - реальна річна відсоткова ставка на пільговий період, на який надаються кредити. Перший 
внесок від 0%. Кредит надається АТ «Укрсиббанк» (Банківська ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011). 
Докладніше про умови кредитування можна дізнатись у представників банку. 3 Можливість обрати 
«Оплату частинами» від АТ КБ «Приватбанк» на 7 міс. (Ліцензія НБУ №22 від 5.10.2011). Подробиці – 
на сайті: chast.privatbank.ua. 4 Можливість обрати «Оплату частинами» від ПАТ «Універсал банк» на 7 
міс. (Ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011). Подробиці – на сайті: monobank.com.ua.

7 міс.

3

7 міс.

4

Велосипед підлітковий
рама: 13",  колеса: 24", матеріал
рами: сталь, 6 швидкостей,
кольори: чорний/ помаранчевий
арт.: 80863007-08

5 од./ уп.

400 грн.

БезпечнийБезпечний
дотикдотик



249900

11880

3900 1600

479700

Гойдалка садова «ВАЛЕРІ»
«листя»/ «орхідея»/ «шотландка»
розміри: 1800х1160х1640 мм
арт.: 11011354-56

Решітка для гриля 2002-5
арт.: 11004515

Комплект меблів «Спліт»
стіл (1,6 м), диван, 2 крісла
колір: венге
арт.: 11036723

-16%
економія

2997,00 грн  

-20%
економія

5997,00 грн  

80

-40%
економія

198,00 грн  

-21%
економія

49,80 грн  

-36%
економія
від 25,74 грн  

-15%
економія
від 47,46 грн  

-24%
економія

30,60 грн  

Вугілля деревне
ТМ Grill Time
вага: 1,5 кг
арт.: 11044174

Розпалювач для 
багать та камінів WIN
гель/ рідина
об'єм: 0,5 л
арт.: 11044128, 30

від

358982490054900

39900

69900

79800 29400

Сучкоріз Truper 
розміри: 38х530 мм, матеріал: метал
арт.: 10319163

-20%
економія

451,98 грн  

00 Граблі віялові металеві
15 зубців, телескопічні
арт.: 10319381

-25%
економія

333,96 грн  

-25%
економія

738,96 грн  

-24%
економія

928,98 грн  

Контейнер для сміття 
об'єм: 90 л
арт.: 10309444

Шланг PriмoFlex
 1/2", L 20 м 
арт.: 10211507

Багатофункціональний 
пістолет для поливу 
арт.: 10205426

Візок для шланга HC50
L 50 м 
арт.: 10210131

-27%
економія

549,00 грн  

-27%
економія

1098,96 грн  

-15%
економія

348,96 грн  

Шланг Basic
 19 мм (3/4"), довжина: 25 м
арт.: 10213008 29900

-30%
економія

429,98 грн  

Шланг садовий Comfort
 19 мм (3/4"), довжина: 25 м
арт.: 10213556

4032

2298

Плівка поліетиленова стабілізована 
розміри: 3x50 м, щільність: 100/ 120/ 150 мк 
колір: прозорий з жовтим відтінком 
арт.: 10704111-13

Агротканина 
розміри: 1,6x50 м, щільність: 85 г/м2

колір: чорний з зеленою смужкою 
арт.: 10704596

від



-15%
економія

828,96 грн  

-25%
економія

29,94 грн  

-25%
економія

32,00 грн  

-15%
економія
від 198,96 грн  

144800

89400 149400 133500

-27%
економія

1998,00 грн  

-28%
економія

1248,00 грн  

-25%
економія

1998,00 грн  

-25%
економія

1785,00 грн  

Газонокосарка
електрична
BEM 1032
потужність: 1000 Вт
висота: 55 мм
ширина: 320 мм
арт.: 10102659

Тример електричний 
GC-ET 4530 Set
потужність: 450 Вт
ширина: 300 мм
арт.: 10114229

Мотокоса Nowa TB 5234
потужність: 52 см3, 3,4 кВт\4,6 к.с, 
вага 8 кг, ліска та ніж
арт.: 10105630

Електрокоса
«Кентавр СК-1635Е»
потужність: 1600 Вт\1,6 кВт
вага 7 кг, ліска та ніж
арт.: 10105633

189600

14988 18900 27792

132900 109800
Пилка електрична
GH-EC 2040
потужність: 2000 Вт\ 2,0 Квт
L шини: 40 см, вага: 5 кг
арт.: 10106278

Пилка садова дугова
арт.: 10308446

Секатор Falke
розмір: 215 мм, лезо SK5
арт.: 10319178

Ножиці для трави
розмір: 380мм, поворотні 360°, 
сталь sk5, тефлонові леза
арт.: 10319399арт.:

360°, 
а

Пила електрична 
потужність: 1800 Вт
ланцюг: 35 см, автоматична 
натяжка ланцюга
арт.: 10106715

Бензопила ланцюгова
Nowa PL 5229c 
потужність: 2,9 кВт/ 3,9 к.с.
довжина шини: 45 см, вага: 5,8 кг
арт.: 10106745

-14%
економія

1545,46 грн  

-11%
економія

1240,30 грн  

-41%
економія

3252,00 грн  

-25%
економія

199,86 грн  

-15%
економія

327,00 грн  

-25%
економія

199,86 грн  

69996

1872

2244 2394

16920

Сітка рабиця ПВХ  
розміри: 1,5x10 м, розмір чарунки: 35х35 мм
 2,5 мм 
арт.: 10703710

Засіб для компосту 
«Доктор Робік 209»  
вага: 75 г 
арт.: 10605068

Рукавички DOLONI трикотажні з поліуретановим покриттям  
кольори: білий/ «мілітарі», неповний облив 
арт.: 10320757, 10324775

Рукавички VE702PN    
розміри: 6-10, матеріал: 100% поліестер з поліуретановим 
покриттям, колір: чорний 
арт.: 10324734-38

Стрічка бордюрна «Екобордюр. ТИП 2 (економ)»    
розміри: 10мх10,5 см, кольори: чорний/ зелений/ 
коричневий 
арт.: 10701257-59

від

-25%
економія

24,96 грн  

9780

3360

1746

Насіння газонна трава 
«Дитячий майданчик»  
вага: 400 г 
арт.: 10812555

-20%
економія

122,40 грн  

-20%
економія

42,00 грн  

-20%
економія

21,96 грн  

Субстрат 
універсальний 
на основі торфу 
Diolsem
об'єми: 10 л
арт.: 10502683

Добриво «Стимовіт»
різновиди та об'єми 
в асортименті
арт.: 10501351-57, 10501707, 10508454-55, 
10509019

-25%
економія

253,98 грн  

00

5%
мія

н  

ектрокоса
Кентавр СК-1635Е»
отужність: 1600 Вт\1,6 кВт

ліска та ніж

00

25%
мія

-25

a TB 5234
4 кВт\4,6 к.с, 

Еле
«К
по
в

ек
Ке
о



2+1
комплект

Автошина літня 
175/70R13 82H 
Premiorri Solazo
арт.: 40735204

59700

Плитка гіпсова
Лофт класік 
пряма
площа: 0,6 м2

арт.: 90214122

Піна будівельна 
TYTAN PRO 65 
об'єм: 750 мл
арт.: 90601455

Сітка штукатурна 
лугостійка 155/ 165
розміри:
1,10х50 м (55 м2)
чарунка: 4х5 мм
арт.: 90720137-38

Плитка бетонна 
Шато 5/ 10/ 20/ 30 
пряма
площа: 0,6 м2

арт.: 90214005, 07,
90214120, 91204147

-25%
економія

122,10 грн  

-10%
економія

147,90 грн  

9150

29970

1890

13320

Утеплювач базальтовий «Технофас Декор»
розміри: 1200х600х50/100 мм (2,88м2)
арт.: 90602529-30

Бетонозмішувач СБ 6140П
потужність: 650 Вт
об'єм бака/ готової суміші: 140/ 110 л
арт.: 90801223

-5%
економія

333,00 грн  

31500

369900

9900
Труба зовнішньої каналізації ПВХ  
 110х3,2 мм,  160х4,0 мм,  200х4,9 мм
L 1/ 2/ 3 м
арт.: 90142001-06, 12-14від

від

від

від

-15%
економія
від 22,32 грн  

-8%
економія

4042,00 грн  

ч СБ 6140П
0 Вт
ової суміші: 140/ 110 л

00

Клей для плитки СМ-11 Plus 
вага: 25 кг
арт.: 60301001

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

Грунтівка СТ17 Супер 
об'єм: 10 л
арт.: 90511018

13380

35700

52800

23616 27120-15%
економія

157,50 грн  

-15%
економія

277,98 грн  

-15%
економія

319,30 грн  

16650 12375

Клей для плитки/ каменю KLM 
вага: 25 кг
арт.: 60301217

-25%
економія

222,00 грн  

-25%
економія
від 165,00 грн  

Фуга Elite BS
вага: 2/ 5 кг, різновиди
і кольори в асортименті
арт.: 60307498-60307517

14175 -25%
економія

189,00 грн  

Герметик BauGut Silicon Elite
об'єм: 300 мл
кольори в асортименті
арт.: 60311193-60311202

вхідні металеві двері
-15%

економія до

Гнучка черепиця 
«Фінська соната» 
упаковка: 3 м2

кольори: червоний/
коричневий
арт.: 90401394-95

арт.: 60301001 арт.: 603014

-15%
економія

420,00 грн  

-14%
економія

1203,72 грн  

-7%
економія

573,00 грн  

103176

Комплект: 6+1Лист бітумний 
хвилястий «Ондулін» DIY  
розміри: 2000х760 мм, кольори: червоний/ 
зелений/ коричневий
арт.: 90434058-60

Євроруберойд
«Бітумакс ЕКП 4,0 Сланець/ ЕПП 3,0»
розміри: 1х10 м, рулон: 10 м2 
арт.: 90404124, 26

вироблено в Україні

ДСП шліфоване   
розміри: 2440х1830х16 мм, (4,4652 м2)/
2750х1830х18мм (5,0325 м2)
арт.: 80512002, 80512010

вибір
з більше ніж

моделей
65

*Перелік моделей, які беруть
участь в акції, уточнюйте у консультантів

відділу «Вироби з дерева».

-10%
економія

акція 



2175

Вогнегасник ВП-1(з) «Пожзахист»   
арт.: 4073978219900

-20%
економія

247,88 грн  

41000

14700

22200

-16%
економія

174,00 грн  

-20%
економія

278,00 грн  

Набір олив моторних
напівсинтетичних Ultra 10W-40 
об'єм: 4 л + 1 л
арт.: 40740432

43800 14300

-30%
економія

628,92 грн  

-30%
економія

204,96 грн  

-20%
економія
від 26,20 грн  

Свердла по металу HSS PointTeQ  
 1-13 мм, в наборах/ поодинці
арт.: 20537218-47

2096

Верстат для різки плитки TС-TC 8005 
потужність: 800 Вт, розміри диска: 180х25,4  мм
стіл 395х385 мм, част. обертів: 2950 об./хв.
арт.: 20306156

Компакт ROUND
злив: 3/ 6 л
випуск: горизонтальний
підвід води: нижній
сидіння: термопластик
S/C Slim швидкоз`ємне
арт.: 70621319, 70621323

Умивальник Sonet AUDI
розміри: 400х220х100 мм
матеріал: сантехнічний фарфор, колір: білий
арт.: 70622264

199770

49500

-26%
економія

2699,88 грн  

-10%
економія

549,96 грн  

Рулетка Self Lock Montero 8G51X 
розміри: 8 м х 25 мм з магнітами, 
нейлонове покриття
арт.: 20706544

72000

-20%
економія

900,00 грн  

Змішувач для кухні ІНОКС  
матеріал: нержавіюча сталь 
арт.: 70323260

С  
ь

net AUDI

0

льний
й
стик
ємне

0

-25%
економія

29,00 грн  

249896

-31%
економія

3669,00 грн  

16565

Бутиль полікарбонатний
об'єм: 18,9 л
арт.: 70117856

-20%
економія

207,06 грн  

-35%
економія

2700,00 грн  

-20%
економія

1452,00 грн  

175500 11680000

Пилосос TC-VC 1812 S
потужність: 1250 Вт,
тиск: 180 мбар,
бак 12л 
арт.: 20329331

+ 5 мішків

Ємність будівельна IKO45  
об'єм: 45 л
арт.: 20911222

Набір викруток та насадок S2 MN-14808
50 предм., матеріал: сталь
арт.: 20628520

00 Набір олив моторних

Р
р
н
ар

р викруток та насадок S2 MN-14808
едм., матеріал: сталь
28520

від

4+1 л
комплект

Олива моторна напівсинтетична
10W-40 API: SL/CF
об'єм: 4 л
арт.: 40740092

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

96Картриджі зі спіненого 
поліпропілену 2,5"х10 
арт.: 70117229, 70117365-66, 70170130



*Пропозиція діє з  01.04.2020 до 30.04.2020 в мережі ТЦ «Нова Лінія». На товари, які беруть участь у пропозиції, 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. Під терміном 
«економія» мається на увазі знижка із зазначенням відсотків на продукцію, на яку здійснюється розпродаж, та зазначено співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації. Зображення товарів, 
розміщених у газеті, можуть відрізнятися від товарів, які представлені в ТЦ. Ціни зазначені в гривнях із ПДВ. Докладніше – на сайті: http://nl.ua/ або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

Шафа гардеробна
розміри: 2100х900х520 мм
кольори: «дуб клондайк»/
«німфея альба»
арт.: 40907953-55229800231360

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

250 кг
на полицю

-20%
економія
від 2892,00 грн  

48060
Тримач для одягу
розміри: 900-157х830-1360х400 мм
одинарний, з полицею
кольори: чорний/ білий 
арт.: 40511191, 96

-10%
економія

534,00 грн  

76507900

9900

7200 2490 2990

7199

2900

6306

-15%
економія
від 90,00 грн  

-40%
економія до

від 130,80 грн  

-30%
економія до

від 132,54 грн  

-20%
економія
від 90,00 грн  

-50%
економія до

від 29,30 грн  

-20%
економія

91,08 грн  

-30%
економія
від 42,90 грн  

-25%
економія
від 38,70 грн  

-15%
економія
від 72,50 грн  

Відро для сміття «Євро»
об'єми: 10/ 18/ 25/ 45 л
кольори в асортименті
арт.: 40523139-40, 40523237-38, 40523476-89, 98

Дюбель з ударним шурупом
 6 мм, довжина: 40мм
матеріал дюбеля: нейлон, к-сть: 100 од.
арт.: 40114494

від

відвід

від

від від

від
від

Засіб для прання 
об'єми:
0,9/ 1,8/ 2,7/ 3,6/ л
різновиди в асортименті 

Інвентар для прибирання
різновиди в асортименті 
арт.: 50726171-73, 76

Шампунь жіночий/ чоловічий 
різновиди в асортименті 
арт.: 51301225-27, 33-36, 51329330, 99, 51329561, 
51329608, 51350428-29, 51301228, 51350527

Пелюшки/лактаційні прокладки 
різновиди в асортименті
арт.: 51318237-39, 51305800

ання
ентіЗасіб для миття скла 

різновиди в асортименті 

Засоби для догляду за зубами
та ротовою порожниною
різновиди в асортименті 

Папір туалетний
3-шаровий, 4/ 8 од./ уп.
арт.: 51311674-75


