
74892

199900

139900

Витяжка кухонна Golf BK A/60/PB/GL/T
керування: механічне, продуктивність: 650 м3/год 
к-сть моторів: 1 (турбіна), к-сть швидкостей: 3 
арт.: 31057005

Смартфон Neffos
C5 Plus 1/8 Grey 
арт.: 31261283

50’’

5,34’’

Телевізор 50"
UE50NU7002UXUA
арт.: 31260246

72495
міс.

кредит: 0,0001%* на 20 місяців
повна ціна 14499,00 грн.

кредит2

20 міс.

або

20 міс.

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.

119900

-7%
економія

1299,00 грн  

Піч мікрохвильова 
MW 720 S  
тип: соло, об'єм: 20 л 
потужність: 700 Вт  
арт.: 31027639

-13%
економія

2299,00 грн  

-10%
економія

1555,00 грн  

3 4

беребере
місяць

6990

Годинник настінний
: 25/ 27 см, кольори: білий/ чорний/ сірий/ червоний 
матеріал: пластик  
арт.: 52408008, 52408010-14

90

7998 Подушка
розміри: 50х70 см, наповнювачі: силікон, ватин
тканина: поліестер 100%  
арт.: 51932982

-10%
економія

88,98 грн  

1986

Чашка Knitted/ Fiorel
об'єм: 240 мл, матеріал: порцеляна  
арт.: 52233430-31

RAM

1 GB

Dual
Sim

Світильник LED Triumf
потужність: 48/ 72 Вт, t° світла: 
3000-6000 К,  430/ 535 мм 
матеріал: метал, пластик-Shiny
арт.: 30898807-08

пульт ДК

ефект зоряного неба

17628
-35%

економія
271,25 грн  

Світильник LED ДВО 6560/1-P
розміри: 595х595х20 мм
потужність: 36 Вт
t° світла: 4000/ 6500 К
арт.: 31334859-60

від

2268
-30%

економія
32,40 грн  

Лампа LED A60
цоколь: E27, потужність: 11 Вт
t° світла: 3000/ 4000/ 6500 К
арт.: 30529886, 31502413-14 11390

-30%
економія
від 162,72 грн  

Світильник ДСП 2101/ 2102 під LED лампу
ступінь пилевологозахисту: IP65, джерело світла: лампа Т8, G13 
довжина: 660/ 1265 мм, діапазон температур: -40С - +45С
матеріал: пластик
арт.: 31335700-03від

о



Плитка для підлоги Wood
розміри: 15х60 см
кольори в асортименті
арт.: 60128193-96

Плитка для стін
OSAKA Сірий
розміри: 20х50 см
арт.: 60235876

-20%
економія

907,00 грн  

-20%
економія

759,00 грн  

19900
м2

12990
м2 23988

м2

Ламінат Promo Stuttgart
«Дуб Елстра»
розміри: 1286x194x8 мм, уп.: 1,996 м2 
арт.: 80105134

клас: 33товщина: 8 мм 4V фаска

-25%
економія

319,84 грн  

Комплект «Ліма 50/58/ 60»
умивальник меблевий
+ шафа однодвірна
фасад: МДФ
колір: білий
арт.: 70909410-11, 70916691

Компакт 647 IVA
злив: 3/ 6 л
випуск: горизонтальний
підвід води: нижній
сидіння: поліпропіленове
арт.: 70621258

106398

72560 60720

117900

119900

181560

141750

39360

-20%
економія
від 1329,96 грн  

-21%
економія

1498,98 грн  

-25%
економія до

від 1518,70 грн  

від

ьний

енове

Сейф меблевий БС-17Е
розміри: 170х230х170 мм, тип замка: електронний 
арт.: 40509482

Урна переносна «Економ»
 234, h 400, кольори: 
чорний/ зелений/ темно-синій
арт.: 40523023-25

18798

16800

Стретч-плівка
ширина: 50 см, товщина: 15 мкм, вага: 1,564 кг (+/-2%)
макс. довжина палетування: 454 п.м
арт.: 40206735

Колесо пневматичне
 260/ 330/ 365/ 375 мм
арт.: 40513521-24

-19%
економія

230,70 грн  

-11%
економія
від 189,00 грн  

00

о

Покриття килимове 
Champion 77
ширина: 4 м
арт.: 604102069036

м2

-28%
економія

127,98 грн  

Передпокій «Крафт»
розміри:1800х900х300 см, матеріал: ДСП 
кольори: «дуб крафт білий» 
арт.: 80373383

Кухня «Паола»
довжина:1 м
матеріал корпуса/ фасада: 
ДСП (16 мм), стільниця
і ручки в комплекті
арт.: 80359198

Полиця декоративна «ДС-4»
розміри: 500х732х220 мм, матеріал: ДСП 
кольори: «дуб сонома» 
арт.: 40515939

-15%
економія до

2136,00 грн  

-25%
економія до

1890,00 грн  

-20%
економія до

492,00 грн  

від

Колона з перемикачем 
«Куб/ Овал»
матеріал: хром
арт.: 70321014-15



11000 147005100

-30%
економія

157,68 грн  

-25%
економія

2850,00 грн  

-30%
економія

72,36 грн  

Рулетка Self Lock Montero 5G51X  
розміри: 5 м х 25 мм з магнітами, 
покриття: нейлонове 
арт.: 20706543

Ящик для інструментів 16" Stuff Basic  
розміри: 415х226х200 мм 
арт.: 20541007

Ніж  
довжина: 18 мм
направляюча: металева 
арт.: 20630298

-20%
економія

183,12 грн  

213700

67900

59900

9675

53500

Інвертор зварювальний IWM-250  
170-260 В, сила струму: 30-250 А 
ТН-60%,  електрода: 1,6-5 мм 
вага: 3,9 кг 
арт.: 20324822

Панель ПВХ
«Перламутровий блиск» RL3123 
розміри: 7х250х3000 мм (0,75 м2)
арт.: 80223165

Геомембрана шипована Ізоліт STA 
розміри: 1/ 1,5/ 2х2 м
арт.: 90419213-15

-10%
економія

4200

-20%
економія

52,50 грн  

16650

432000

-25%
економія

222,00 грн  

-20%
економія

5400,00 грн  

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

Драбина Tribilo 
3х10
робоча висота: 7,65 м
арт.: 90210018

4,10 м

2,85 м

6,65 м

7,65 м

4,70 м

5,45 м

Бетонозмішувач СБ 
об'єм бака: 125 л
потужність: 550  Вт
арт.: 90801222

330000 59454

-7%
економія

3561,00 грн  

-20%
економія

740,04 грн  

Вата мінеральна Universell 30  
розміри: 1000х600х100/50 мм (3/ 6 м2/ 0,3 м3)
к-сть: 5/ 10 од.
арт.: 90602621-22

21900

Компресор автомобільний AC102-2
живлення: 12/ 24 В, 20 A, тиск: 150 PSI/ 10 атм
L шланга: 1,5 м, матеріал: сталь холоднокатана антикорозійна 
покриття: 0,8 мм
арт. 40702287

Каністра пластикова для палива  
об’єми: 5/ 10/ 20 л
арт.: 40702188-90

р

від

Машина шліфувальна кутова 
S1M-KZ49-125 
потужність: 900 Вт, част. обертів: 
11000 об./хв,  125 мм
арт.: 20118322

-20%
економія

849,00 грн  

00

Шуруповерт ED-103
потужність: 280 Вт, част. обертів:
0-750 об./хв,  патрона: 10 мм
арт.: 20125046

Комплект: Мастика бітумно-каучукова 
+ Гідроізоляція фундаменту 
вага: 18+3,5 кг
арт.: 90501431



35%
Vileda

Купуй будь-яку продукцію брендів

на суму від 100 грн

Автоматично ставай учасником 
розіграшу набору чистоти
АвА
рро

Куу

*На умовах акції, що діє з з 01.03.2020 до 
31.03.2020 (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія».  
Організатор акції «Дарунки чистоти від Unilever» 
– ТОВ «Юнілівер Україна», м.Київ, вул. 
Дегтярівська, 27-Т. Під словом “Вигравай” 
розуміється участь у акції, яка не є лотереєю,
що проводиться на безоплатних засадах
і має на меті рекламування
товару, сприяння їх
продажу (наданню).

*Пропозиція діє з 01.03.2020 до 31.03.2020 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.

Полотно дверне «Лагуна»
розміри: 600/ 700/ 800х2000 мм
зі склом, декор: венге, «дуб латте»
арт.: 80425090-92, 80430957-59

Парник збірний «Парничок 3/ 5»
довжина: 3/ 5 м
покриття Agreen, щільність: 30 г/м2

арт.: 11023191-92

148500

16872

-15%
економія
від 1749,00 грн  

від

від
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-25%
економія
від 324,00 грн  

374400

9508

14675

10900

2730

Вазон «Орхідея»
різновиди в асортименті
матеріал: пластик
арт.: 10922667-81, 10932276-80, 
10932293/95, 10936625-29, 10936636-40

1599

-30%
економія

22,90 грн  

-25%
економія

4998,96 грн  

-20%
економія
від 118,86 грн  

-25%
економія
від 195,66 грн  

-30%
економія

39,00 грн  

Станція водопостачання
BP 3 Home
макс. потужність: 800 Вт
макс. продуктивність: 3000 л/ год
макс. висота подачі / тиск: 36/ 3,6 м/бар
арт.: 10212460

Суміш ґрунтова
універсальна з біогумусом
Plantagrow
об'єм: 10 л
арт.: 10502857

-12%
економія до

від 2250,00 грн  

61757

-20%
економія

771,96 грн  

Фарба інтер'єрна матова Mattlatex D100
вага: 14 кг
арт.: 50101737

-50%
економія до

від 222,85 грн  

62172 Фарба фасадна Fassadenfarbe economic
об’єм: 10 л
арт.: 50118269

-25%
економія

828,96 грн  

Жалюзі пластикові
матеріал: ПВХ
кольори та розміри
в асортименті
арт.: 50619032-51

ширина: від 45 см

Ролета поліестерна
кольори та розміри
в асортименті
арт.: 50616001-49, 50621118-24, 50629724-38

від

від

від

Засоби для прання
уп.: 3 л/ 9 кг/ 11/ 14 од.
різновиди в асортименті 

198990

Велосипед дитячий
рама: 9/ 9,5/ 10,5",  колеса: 16/ 18/ 20"

матеріал рами: сталь, 1 швидкість, кольори в асортименті
арт.: 80836930-32, 80836934-38

ширина: від 42,5 см


