
6876

Суміш клеюча MKL 
вага: 25 кг

Стара ціна: 91,68 грн.
арт.: 60301215

-25-25%%

19500

Чайник електричний 
EK3137GRM

потужність: 1500 Вт, об'єм: 
1,8 л, матеріал: нерж.сталь 

Стара ціна: 279 грн. 
арт.: 31043427

-30-30%% -50-50%%

Подушка «Дормео Злата Класична»
розміри: 50х70 см, матеріал: 
мікрофайбер, 100% поліестер, 
наповнення: силікон, 100% поліестер
Стара ціна: від 597,96 грн. 
арт.: 5190369929898



Плитка для стін Siena
розміри: 30х30 см
Стара ціна: 176,82 грн. 
арт.: 60116859

Плитка для стін Zarina
розміри: 25х50 см
Стара ціна: 239 грн. 
арт.: 60116878

Ламінат «Promo Дуб Мотео 303»
розміри: 1380х191х8 мм (уп.: 2,109 м2)
Стара ціна: 259 грн. 
арт.: 80104577

Покриття килимове «Поінт-Термо»
ширина: 4 м, різновиди в асортименті
Стара ціна: 147,96 грн. 
арт.: 60410158-61

Ламінат Promo «Дуб лайт»
розміри: 1380х191х7,5 мм (уп.: 2,372 м2)
Стара ціна: 199 грн. 
арт.: 80104502                                       

Водонагрівач електричний 
Long Life VBO 80 DRY
розміри: 79х44х46,7 мм
об'єм: 80 л, потужність: 2000 Вт
cухий ТЕН
Стара ціна: 4452 грн.
арт.: 70204868

Сушарка електрична для білизни
розміри: 1480х530х900 см, матеріал корпусу: алюміній
Стара ціна: 1998 грн.
арт.: 70813254

12377

11950

18130

9617

15920

206800

378420

149850

-30-30%%

-50-50%%

-30-30%%

-35-35%% -15-15%%

-20-20%%

0

-20-20%%

-15-15%%

5

-25-25%%

арт.: 70813254

Компакт 415 Arteco 011
злив: 3/6 л, сидіння поліпропіленове 

випуск: горизонтальний
підвід води: нижній

Стара ціна: 1368,96 грн.
арт.: 70621139

130051-5-5%%

клас: 32 клас: 32АС 4 АС 4фаска 4V

Покриття для підлоги ПВХ Space GEA 1
ширина: 3 м
Стара ціна: 147 грн. 
арт.: 6051277212496

На весь асортимент -30-30%%додо

м2

м2 м2

м2 м2м2

Ванна Balinea
розміри: 150x70 см, ніжки, кріплення
Стара ціна: 2585 грн.
арт.: 70411431



-25-25%%

Верстат для різки плитки TH-TC 618
потужність: 600 Вт, част. об./хв.: 3000
∅ диска: 180х25,4 мм, глибина: 35 мм
Стара ціна: 1998 грн. 
арт.: 20306086

Обігрівач електричний EH-34
потужність: 3 кВт 
продуктивність: 360 м3/год. 
вага: 6,7 кг
Стара ціна: 1499 грн. 
арт.: 20301572

Набір викруток та насадок 
S2 MN-14808
50 предм., матеріал: сталь
Стара ціна: 469,74 грн. 
арт.: 20628520149900 105000 32898

Пилосос автомобільний
потужність: 60 Вт

Стара ціна: 249 грн. 
арт.: 40702846

Щітка для миття AD-0243
L 25 см, ручка-телескоп: 0,65-1 м

конектор під шланг
Стара ціна: 294 грн. 

арт.: 40741491

17400

18900

Пила бензинова БПЛ-455/2250
потужність: 2,25 кВт/ 3,1 к.с,

довжина шини: 45 см, вага: 5,2 кг
Стара ціна: 2298 грн. 

арт.: 10106633

149400

-35-35%%

-30-30%%

-30-30%%

Щітка для м
L 25 см, руч

00

0000

-35-35%%

-30-30%%

-30-30%%додо

На весь асортимент

сифонифільтри для води та арматура
для бачка унітазу

00

-30-30%%

Термоповітродувка KX1650
потужність: 750 Вт, t° режими: 460/600° С 
продуктивність: 570/ 740 л/хв.
Стара ціна: 1219 грн. 
арт.: 20116060

8490000000000000000000000000000000000000000000000

-30-30%%

Шліфмашина кутова BEG220
потужність: 900 Вт, ∅ 125 мм, М 14
част. об./хв.: 12000
Стара ціна: 1540 грн. 
арт.: 20118333

99900

-35-35%%

Лобзик TC-JS 80
потужність: 600 Вт, регулятор обертів 

розпил під кутом
Стара ціна: 999 грн. 

арт.: 20107345

69900



Шпалери на паперовій основі
розміри: 0,53х10,05 м, дизайн в асортименті
Стара ціна: 59,80 грн. 
арт.: 50547597-610

Фарба інтер'єрна матова
«ЕКО Снєжка»
вага: 14 кг + 4,2 кг
арт.: 50103283

Фарба інтер'єрна матова
Profilux Acrylat Universal
вага: 14 кг + 7 кг 
арт.: 50103270

Шпалери вінілові на паперовій основі
розміри: 0,53х10,05 м, дизайн в асортименті
Стара ціна: від 151 грн. 
арт.: 50547563-71, 50547588-92, 50547507-515, 50547522-26

Шпалери вінілові на флізеліновій 
основі (гаряче тиснення)
розміри: 1,06х10,05 м, дизайн в асортименті
Стара ціна: 690 грн. 

Фарба латексна Innenlatex Matt
об'єм: 10 л
Стара ціна: 1518,96 грн. 
арт.: 50105035

Тримач для одягу, подвійний  
хромований SG-0125-MB
розміри: 1100х560х1300-1850 мм
макс. навантаження: 25 кг
Стара ціна: 1314 грн. 
арт.: 40510152

2990

40000 47000

7550 34500

91120

-50-50%%

атексна Innenlatex Mat

-40-40%%

арт.: 50547597-610

Фарба інтер'єрна матова

+дарунок+дарунок +дарунок+дарунок
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-20-20%%

-20-20%%

Куточок кухонний «Імператор»
стіл + 2 табурети, розміри: 
1500х850х1100 мм, матеріали:
ДСП/екошкіра, кольори:
«Дуб сонома»/ бронзовий
Стара ціна: 2910 грн. 
арт.: 80345140

232800

-50-50%% -50-50%%
ширина 1 м

Стелаж металевий
із полицями ДСП
розміри: 1800х910х410 мм
5 полиць
Стара ціна: 957,00 грн. 
арт.: 4050415076560

від

105120-20-20%%

-30-30%%

Кошик KNIT
різновиди та розміри в 
асортименті, кольори: 

білий/ блакитний/ темно-
коричневий/ темно-синій/ 

пудровий/ фіолетовий
Стара ціна: 102 грн. 

арт.: 40520619-24, 27-32, 40520711-20, 
40520815, 82-83, 40531073-77

7140

від

100 кг



Секція огорожі Original
розміри: 2000х1300 мм, поґрунтовано
Стара ціна: 1113 грн. 
арт.: 40309453

Комплект:
Драбина універсальна

розміри: 3х9 м, робоча виcота: 6,85 м
+ Підставка Treppy

розміри: 2х2 м, робоча виcота: 2,45 м
Стара ціна: 6498 грн. 

арт.: 90210821

129870 324675

94608

519840

Черепиця бітумна «Бардолін» Base Сота
кольори: червоний/ зелений/ коричневий 
упаковка: 3 м2 
Стара ціна: 111 грн/м2 
арт.: 90401420-22

Сходи соснові А/В
розміри: 38х300х900 мм
Стара ціна: 317,70 грн.   
арт.: 80505961

9990

м2

25415

-10-10%%

-20-20%%

Двері металеві Y1S37C50
розміри: 2050х860(960)х40 мм
вічко, 1 замок
наповнення: сотове
Стара ціна: 1998 грн.
арт.: 80435447-50

-35-35%% -35-35%%

Комплект: 2 Клеї
для плитки СМ 117
вага: 25 кг
+ 5 кг у дарунок  
арт.: 60312070

*Під дарунком мається на увазі придбання комплекту із загальною вигодою вартості 
упаковки 5 кг.

63900

+дарунок+дарунок

-20-20%%

-10-10%%-10-10%%

08

-15-15%%

2472

Клей монтажний 
«Момент» 
різновиди
в асортименті
Стара ціна: від 30,90 
грн.
арт.: 90510718-24

Дріт оцинкований
 т/о, ∅ 0,8 мм, вага: 1 кг
Стара ціна: 97,92 грн. 
арт.: 402050984896

-50-50%%

313 0224336

787200

Утеплювач мінеральний Termolife 
розміри: 1000х600х100/50 мм
упаковка: 3,6/ 7,2 м2

щільність: 30 кг/м3

Стара ціна: 347,82 грн.
арт.: 90602181-82

Утеплювач мінеральний 
Izovat 
розміри:
1000х600х100/50 мм
упаковка: 3/ 6 м2

щільність: 30 кг/м3

Стара ціна: 270,42 грн.
арт.: 90602172-73

Камінокомплект Panoramic 
обігрів. ефект живого 
полум'я, пульт ДК
Стара ціна: 9840 грн.
арт.: 90206868

72

ажний 

нті
30,90 

-10-10%% -20-20%%

Комплект: Драбина-трансформер 
«Дніпро-М» МР4ЗР
розміри: 4х3 м, платформа
+ набір інструментів
«Бригадир» Standart
173 предм.
Стара ціна: 4500 грн. 
арт.: 90210823

399600

Двері металеві «Сопрано»
розміри: 2060х860(960)х70, вічко
МДФ: 6 мм, 2 замки, зовнішнє 
використання, утеплення: ППУ
Стара ціна: 4995 грн.
арт.: 80440111-80440114

При купівлі міжкімнатних дверей у дарунок* комплект фурнітури!**

у комплекті: ручка дверна на розетці + міжкімнатний механізм + 2 петлі
*під дарунком мається на увазі покупка за 1,20 грн. **перелік моделей, які беруть участь в акції, уточнюйте у консультантів відділу «Вироби з дерева».

-20-20%%



Засіб для догляду за ротовою 
порожниною
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 28,56 грн. 

Кухонні витратні засоби
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 9,60 грн. 

Засіб для прання
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 23,75грн. 

Мило господарське
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 12,15 грн. 
арт.: 50705044-45, 48, 51307945-48, 51333104, 51336290

Мішки для сміття
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 20,94 грн. 
арт.: 50707042-41, 50707053-54

Мішки для сміття
різновиди в асортименті
Стара ціна: 166,98 грн. 
арт.: 51339156 2142

5281545 855

135010795

-40-40%%

від

відвід від

від

Мішки для сміття

-35-35%%

ки для сміття

-35-35%%

подарськьккеее
асор е і

-30-30%%

Засіб для чищення
різновиди в асортименті

Стара ціна: від 42,18 грн. 
арт.: 50701243 , 50719310-12

-40-40%%

Кондиціонер/ Ополіскувач
об'єми: 1,2/ 1,8/ 1,85 л 

різновиди в асортименті
Стара ціна: від 138,15 грн. 

Прокладки гігієнічні/ щоденні
різновиди в асортименті

Стара ціна: від 21,27 грн. 

Підгузки-трусики 
Up&Go/ Підгузки та 

підгузки-трусики Touch
різновиди в асортименті

Стара ціна: від 153,36 грн. 

8290

159510735

від
від

-50-50%%додо

-30-30%%

Гель/ порошок для прання/ 
миття посуду
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 22,00 грн. 

Засіб для туалету
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 29,58 грн. 15102218

відвід
різ

2940

від

0

п

прання

-40-40%%додо

-30-30%%додо -30-30%%додо

ні засоби

-45-45%%додо

ля туалету

-30-30%%додо

додо



Світильник свiтлодiодний
потужність: 36 Вт
t° світла: 6500 К
світловий потік: 2800 lm
Стара ціна: 418,98 грн. 
арт.: 30899869

Подовжувач касетний
2х1.0, 3 гнізда, L 3 м
колір: білий
Стара ціна: 71,04 грн. 
арт.: 30473445

Світильник LED
Leggera RIM-16 TX 
потужність: 16 Вт, ∅ 355 мм 
світловий потік: 1410 lm
t° світла: 6000 К
матеріали: пластик/ метал
Стара ціна: 706,86 грн.
арт.: 30899615

6890037710

570053015

-25-25%%
-60-60%%-10-10%%

Світильники LED Stripe
15/ 20/ 24 Вт
матеріали: метал/ акрил
колір: «хром»
Стара ціна: від 2997,50 грн. 
арт.: 30896585-87119900

від

-25-25%%

3300
Електрофурнітура
Стара ціна: від 39 грн. 
арт.: 30482132- 30482167

-15-15%%

-20-20%%

249900

127400

Смартфон
SM-J120H 
Стара ціна: 2799 грн. 
арт.: 31238485, 31238508

Піч мікрохвильова EM- 2075
потужність: 700 Вт, об'єм: 20 л
керування: механічне, тип: соло 
Стара ціна: 1499 грн. 
арт.: 31027576

-15-15%%
4,5"

00 Смарартфон

-10-10%%

кредит*69990

міс.

кредит: 0,0001%*. на 10 місяців. 
повна ціна 6999,00 грн.

Телевізор LED 40" LE40CT5530AK
Стара ціна: 8499,00 грн.  арт.: 31260072

-18-18%%

від

-15-15%%
Комплект: Поверхня газова PFE 644 Black
к-сть конфорок: 4, матеріал решіток: емальована сталь 
електропідпалювання: автоматичне (у ручці), розміри: 4х58х50 см 
Стара ціна: 3999,00 грн. 
Шафа вбудована електрична F 40 MR Black
об'єм: 56 л, тип направляючих: рельєфні, гриль, конвекція 
термостат, керування: механічне, вентилятор охолодження 
Стара ціна: 6699,00 грн. 
арт.: 31041216 + 30107578

859900

ва PFE 644 Black

-15-15%%

637400

Машина пральна EWS1054NDU
розміри: 850 х 595 х 377 мм
к-сть об./хв.: 1000, швидке прання 
Time Manager, сенсорна панель
клас енергоспоживання: А++
завантаження: 5 кг 
Стара ціна: 7498,98 грн. 
арт.: 31021638

*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»)

ефект зоряного неба

Лампа настільна LED Panan
потужність: 5 Вт, подвійний 
акумулятор, USB, dimm
Стара ціна: 918,67 грн. 
арт.: 30896588



Пропозиція діє з 08.12.2018 до 14.01.2019.  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 одним платіжним документом. 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 08.12.2018 до 14.01.2019 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.

Покривало декоративне
розміри: 140/160/220х220/240 см
матеріал: 100 % поліестер
Стара ціна: від 399,90 грн. 
арт.: 51952043-56, 51952360-63, 67-73

Напій безалкогольний
об'єм: 2 л, різновиди в асортименті
арт.: 90212079, 90212327, 90212523, 90212773, 90212638

Набір каструль
8 предметів, об'єми: 1,1/ 1,7/ 2,3/ 4 л, матеріали: нерж.сталь/ силікон (ручки)
Стара ціна: 1499,88 грн. 
арт.: 51613904

Рушник махровий
щільність: 500 г/м3, матеріал: бавовна 
кольори та розміри в асортименті
Стара ціна: від 49,86 грн. 
арт.: 51946895-99, 51946900-1429994

97492

4487

Фломастери
різновиди в асортименті

Стара ціна: від 21,96 грн. 
арт.: 51535568, 70, 51535855-57, 65, 

51590010, 18-19

Фотоколаж
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 149,90 грн. 
арт.: 51117371-73, 51117375-76, 51197064-65, 51182628
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Набір форм для випікання
2 од., розміри: 10х10х5 см, об'єм: 200 мл 
матеріал: кераміка
Стара ціна: 114,96 грн. 
арт.: 50993208
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Подушка для табурета/ стільця/ прихват-рукавиця/ скатертина
дизайн в асортименті
Стара ціна: 63,90 грн. 
арт.: 51948138-1725190

-20-20%%

Велосипед жіночий XC 100
матеріал: сталь, рама: 15/ 17", ∅ коліс 26" 
к-сть швидкостей: 18, кольори в асортименті
Стара ціна: 3299 грн. 
арт.: 80831023-28247400
Велосипед жіночий XC 100

-25-25%%

М'яч футбольний
Force 30 Pro 
Touch
розмір: 5
Стара ціна: 366,96 грн. 
арт.: 80831348

Сумка спортивна
Force Backpack Pro Touch
розмір: OS
Стара ціна: 660 грн. 
арт.: 80831268-69

М'яч 
баскетбольний

Harlem Pro Touch
розмір: 7

Стара ціна: 270 грн. 
арт.: 80847985
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Іграшка «Сніжколіп» Smile
кольори в асортименті

Стара ціна: 69 грн. 
арт.: 22239082-83, 22239088-89, 22239222

4990

грашка «Сн
кольор
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