
34989199989

19890

167950

100000

2100
-50%

економія
699,78 грн  

-50%
економія
від 3999,78 грн  

-40%
економія
від 331,50 грн  

Світильник світлодіодний «Бра»  
джерело світла: 16 Вт
t° світла: 3000-6000 К
світловий потік: 800-840 lm
матеріали: акрил, метал 
арт.: 30879411-12

Світильник світлодіодний
ACR Deco  
джерело світла: 108/ 144/ 216 Вт
t° світла: 2800-6000 К
світловий потік: 300-11300 lm
матеріали: акрил, метал 
арт.: 30879413-15

ресурс: 50000 год

пульт ДК

пульт ДК

Світильник світлодіодний 
SKY-R/S TX
потужність LED: 8/ 12/ 18/ 30 Вт, 
t° світла: 4500 К
матеріали: пластик, метал 
арт.: 30896313-14, 30897324-29

Поверхня газова PAA 642 IX/I EE
матеріал поверхні: нержавіюча сталь, к-сть конфорок: 4, газ-контроль, 
матеріал решіток: емальована сталь, електропідпал: автоматичний (у ручці) 
арт.: 31056002

Конвектор електричний
потужність: 1,5/ 2 кВт, закритий 
нагрівальний елемент, датчик 
перекидання, вбудований 
термостат, клас захисту: IP 24, 
настінне кріплення, сушарка
для рушнників 
арт.: 30102361-62

Батарейка
Lithium
Special Power
тип батареї: 
літієва CR2032
к-сть: 2 од. 
арт.: 30739006

відвід

32’’

Телевізор 32H700GU
арт.: 31260367

68243
міс.

кредит: 0,0001%* на 7 місяців
повна ціна 4777,00 грн.

кредит2

7 міс.

або

7 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.

29900

8900 -40%
економія
від 149,00 грн  

Powerbank УМБ Primo  
10.000 мАгод 
арт.: 31254653

Флеш-драйв  
16 GB 
Карта пам'яті  
microSDHC 32 GB 
арт.: 31201776, 31201415

від

від

-50%
економія

3359,00 грн  

-20%
економія

1250,00 грн  

вироблено в Україні

до 15/ 20 м2 не спалює кисень

-50%
економія

42,00 грн  

3 4

499,00 грн  



9200

182000

Набір свердл по металу HSS
6 одиниць, ∅ 2-8 мм
арт.: 20532878

Компресор ДОКА КПМ 200-20
потужність: 1,1 кВт, об'єм: 20 л, 
продуктивність: 190 л/хв., тиск: 8 атм
арт.: 20303575

-20%
економія

114,96 грн  

Міксер для фарби
розміри: 120х600х9.0 мм
арт.: 20907236

Рулетка HG45X
з магнітами, довжина: 7,5 м
покриття: нейлонове
арт.: 20706633

-40%
економія

116,52 грн  

-40%
економія

217,98 грн  

6991

13079

-30%
економія

2598,00 грн  

179900 58900Дриль ударний DWD024S
потужність: 650 Вт, 0-2800 об./хв
ш/з патрон, електроніка, реверс
арт.: 20104347

Шліфмашина кутова S1M-KZ47-125
потужність: 600 Вт, ∅ 125мм
11000 об./хв 
арт.: 20118320

-22%
економія

2304,38 грн  

-12%
економія

669,00 грн  

арт.: 20303575
продуктивність: 190 л/хв., тиск: 8 атм

17500

822

Лопата автомобільна
телескопічна AA2364
довжина: 85-110 см
арт.: 40741649

Добриво комплексне мінеральне
Actiwin для петуній, сурфіній, герані
та інших квітучих рослин
весна-літо, вага: 25 г
арт.: 10508675

-50%
економія

349,00 грн  

-50%
економія

16,44 грн  

46500

26100

38940

193800Пристрій зарядний
високочастотний AA-3H
сила струму: 3 A, ємність: 12-48 Aгод
арт.: 40746402

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

-35%
економія

715,00 грн  

-40%
економія

3252,00 грн  

сила струму: 3 A, ємність: 12-48 Aгод

6900 7350
Секатор садовий 701002
арт.: 10319984

Іграшка «Брязкальце»   
арт.: 22232121, 27-28

-30%
економія

99,30 грн  

-40%
економія

123,00 грн  

Картон малярний
«Картекс» Т-ІІ 
розміри: 1х30 м, товщина: 0,6 мм  
арт.: 40208046

-6%
економія

278,70 грн  

-27%
економія

534,00 грн  

Тримач для одягу
розміри: 83-136х40х90-157 cм
одинарний, з полицею
колір: чорний 
арт.: 40511191

розміри: 83-136х40х90-157 cм

84

5985

Ємність для зберігання речей 
об'єми: 6/ 9,6/ 22/ 40/ 45 л, розміри: 345х200х130/ 
365х275х152/ 541х371х148/ 545х377х298/ 750х548х150 мм  
арт.: 40520027-29, 55, 87, 40531351-60

-25%
економія
від 79,80 грн  

від харчовий пластик



227520

-20%
економія

2844,00 грн  

Передпокій
розміри: 2100х1100х450 см
матеріал: ДСП, дзеркало
кольори: «дуб сонома»,
«трюфель», «венге» 
арт.: 40902099-2101, 40906819-20, 
40907949-50

182580

699900

411600

-15%
економія

2148,00 грн  

Передпокій «Агата»
розміри: 1900х350х776 мм
матеріал: ДСП, дзеркало
колір:«дуб крафт золотий» 
арт.: 80373382

14400

116850

67500

8455

78960

9030

3235

-20%
економія

180,00 грн  

-5%
економія

1230,00 грн  

-25%
економія

900,00 грн  

-25%
економія

112,74 грн  

-15%
економія

929,00 грн  

-15%
економія

129,00 грн  

Підставка для взуття
розміри: 417x190x700 мм
матеріал: метал, пластик
5 полиць 
арт.: 40507203

Компакт «Капрі»  
підвід води: нижній, 
сидіння поліпропіленове, 
випуск горизонтальний 
арт.: 70621316

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

151200

-20%
економія

1890,00 грн  

-17%
економія

4984,00 грн  

Комплект столових меблів «Duo»
стіл, 2 стільці, розміри: 80х53х74 см 
(стіл), 42х35х74 см (стільці)
матеріали: метал , МДФ 
арт.: 80345787

сидіння поліпропіленове, 
випуск горизонтальний 

Клей для плитки KLF 
вага: 25 кг
арт.: 60301216

Змішувач для кухні ІНОКС  
матеріал: нержавіюча сталь 

-15%
економія

50922-25%
економія
від 678,96 грн  

Полікарбонат сотовий 
товщина: 6/ 8 мм, розміри: 3000х1050 мм 
кольори: прозорий/ бронзовий
арт.: 90403671-72, 76-77

Фанера ФК 
розміри: 1525х1525х6 мм, сорт 3/4 
(1лист= 0,01395375м3)
арт.: 80510004

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

Піна будівельна Remontix PRO 
об'єм: 750 мл
арт.: 90601260*ф
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Пінопласт ПСБ-С-25
розміри: 1000х500/1000х50/100 мм
арт.: 90603109-10, 22-23

-10%
економія
від 35,94 грн  

від

від

Камінокомплект Panoramic
обігрів, ефект живого полум'я, 
пульт ДК  
арт.: 90206868

-29%
економія

9840,00 грн  

Бетонозмішувач
«Кентавр БМ-140Е» 
об'єм готової
суміші: 128 л 
потужність: 550 Вт
вага: 53 кг
арт.: 90801210

101921

-25%
економія

1358,94 грн  

Змішувач для кухні 
Deco BDC4А  
матеріал: латунь 
арт.: 70311852

на всі
змішувачі



*Пропозиція діє з 08.02.2020 до 29.02.2020. 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. Детальніше про товари, що 
беруть участь в акції, ціни та розмір економії на них – на www.novalinia.com.ua та в торгівельних центрах «Нова Лінія». 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://novalinia.com.ua/ або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

Плитка для стін «Цезар бежевий»
розміри: 30х60 см
арт.: 60223338

Керамограніт «Вермонт Крем»
розміри: 42х42 см
арт.: 60119046

-15%
економія

149,90 грн  

-45%
економія до

від 402,36 грн  

-35%
економія

244,90 грн  

12740
м2 15918

м2

-25%
економія

185,30 грн  

13900
м2

Ламінат EHL052
«Дуб Ельтон натуральний»
розміри: 1292х192х8 мм, уп.: 1,9845 м2 
арт.: 80134065

товщина: 8 мм

клас: 32

довжина: 15 м

16396
м2

Шпалери вінілові
на паперовій основі «Кутаісі»/ «Батумі»
розмір: 0,53х15,05 м, кольори в асортименті     
арт.: 50529573-92

-20%
економія

204,96 грн  

Шпалери вінілові на флізеліновій основі
розмір: 0,53х10,05 м, кольори в асортименті     
арт.: 50529227-38, 50529383-9410320

м2

-20%
економія

129,00 грн  

70425

10980 120

39900 18600

10986

26318
10990

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

Фарба інтер'єрна Aura Malare
об'єм: 10 л  
арт.: 50101178

Годинник настінний Skeleton
розміри: 30,5/ 40,6х3,9 см, кольори: білий/ коричневий 
матеріали: пластик, скло  
арт.: 51111805, 5130944, 52408017-18

-25%
економія

939,00 грн  

-35%
економія

168,96 грн  

-30%
економія до

від 1,50 грн  

-30%
економія

576,96 грн  

-45%
економія

339,00 грн  

-20%
економія

328,98 грн  

-50%
економія до

від 149,88 грн  

Форма для випікання роз'ємна 
∅ 24 см, матеріал: карбонова сталь, 
кольори в асортименті
арт.: 52212968-71

Зошит шкільний 
к-сть аркушів: 12/ 18/ 24/ 48/ 96
лінія/ клитинка/ коса лінія
арт.: 52505105-129

Взуття домашнє 
різновиди та розміри в асортименті
матеріал: поліестер
арт.: 51937398-99, 51937903-08, 51937915, 51937917-938, 51937943-
958, 51937965-51937970, 51937977- 991, 51937998-99, 51969001-
9004, 51969014-9031, 51969038- 9053, 51969063- 9068, 51969075-
9080, 51969091- 92, 51969095-9103, 51937376-7381, 51969106-9109

90

Годинник настінний Skeleton
від

від

від

22502
від

М'яч футбольний Pro Touch SS18
розмір: 4
арт.: 80831100

Набір для настільного тенісу TECNOPRO
2 ракетки, 3 м'ячики
арт.: 80873914

Килим Nika/ Vegas
розміри та кольори в асортименті
арт.: 60819780-89, 60819800-09, 60819966-67, 60820186-90, 
60820196-200, 60820309

розміри: 30,5/ 40,6х3,9 см, кольори: білий/ коричневий 
матеріали: пластик, скло  
арт.: 51111805, 5130944, 52408017-18

Взуття домашнє 
різновиди та розміри в асортименті

арт.: 51937398-99, 51937903-08, 51937915, 51937917-938, 51937943-

-30%
економія до

від 129,90 грн  


