
економ з нами – живи краще!



Засіб для догляду за волоссям 
об’єми: 200/ 250/ 400 мл
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 61,80 грн.

Засіб для миття
скла/ дзеркала 
об’єм: 500 мл
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 20,88 грн.

Засіб для миття та чищення 
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 26,16 грн.

Засіб для прання
об’єми та різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 122,50 грн.

Засіб для догляду за зубами 
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 61,40 грн.

Підгузники-трусики дитячі 
Libero 
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 268,07 грн.4920

1775

1830 8695

4590 22495

від

від

від від

від від

-20%
економія

-15%
економія

ара ціна: від 61,80 грн.

нті 
ля прання

-30%
економія дні

Persil

Підгузники-трусики дитячі

-16%
економія

-42%до

економія

-35%до

економія



22320 42394

10500

Карниз гнучкий ПВХ 
довжина: 3,5/ 6 м 
стара ціна: від 279,00 грн.   
арт.: 50630977,78,88,89

Карниз металевий «Кардинал» 
∅ 19 мм, матеріал: метал
розміри та дизайн в асортименті 
стара ціна: від 529,92 грн.   
арт.: 50630783, 50630933-4, 50630936-7, 50630940, 50630942, 
50630944-53

Шпалери рідкі 
різновиди в асортименті   
арт.: 50512177, 181, 184-186

від від від

Фарба інтер'єрна HIT-Wandfarbe
об’єм: 10 л
Стара ціна: 498,00 грн.
арт.: 50101174

Фарба інтер'єрна Brazil
об’єм: 10 л
Стара ціна: 636,57 грн.
арт.: 50122338

Штукатурка акрилова мозаїчна
Mosaikputz mini
вага: 15/ 25 кг
Стара ціна: 1278,96 грн.
арт.: 50116569, 72, 75, 76-77, 79, 81-85, 88-92, 50116828-29

Штукатурка сіліконова
декоративна «Баранець»/ «Короїд» 
Silikon-Fassadenputz K15/ R20
вага: 15/ 25 кг
Стара ціна: 1219,92 грн.
арт.: 50128118-19

37350 50910

95910 97518

-25%
економія

-20%
економія

-20%
економія

Емаль алкідна ПФ-115 «Мальва»
вага: 0,9/ 2,8 кг
кольори в асортименті
Стара ціна: від 51,10 грн.
арт.: 50111895, 98, 50111900, 903, 50120005-06, 09-10, 13-244320

-15%
економія

від

Фарба фасадна
Fassadenfarbe economic
об’єм: 10 л
Стара ціна: від 828,98 грн.
арт.: 5011826962136

-25%
економія

-25%
економія

і

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

11390
Карниз алюмінієвий 
довжина: 1,5-3,5 м
дизайн в асортименті 
стара ціна: від 142,38 грн.   
арт.: 50630523-27, 50630533-37, 50630886-95, 50630911-20

віді

13122

-25%
економія

Шпалери вінілові на паперовій основі «Кутаісі»/ «Батумі»
розмір: 0,53х15,05 м, кольори в асортименті 
стара ціна: 174,96 грн.    
арт.: 50529573-92

довжина: 15 м

Наклейки інтер’єрні
дизайн в асортименті     

стара ціна: від 34,50 грн.

2935

від

-15%
економія



від

-10%
економія

-12%
економія

-16%
економія

78700

69900

54000

85900

19800 3900

Компресор автомобільний «Белавто Муромец» 
напруга: 12 В, тиск: 10 Атм, продуктивність: 40 л/ хв.
штекер із запобіжником
Стара ціна: 874,98 грн.
арт.: 40702309

Дриль ударний DL1157 
потужність: 500 Вт, част. обертів: 0-3000 об./хв.
∅ патрона: 13 мм, ∅ свердла: 10/ 13/ 20 мм
арт.: 20104614

Набір пневмоінструменту 
5 предметів: фарбопульт нижній бак, 
пістолети: продувний/ для підкачки з 
манометром/ проливний, шланг: 5 м

арт.: 20206663

Платформа для шліфувальних аркушів 
∅ 125 мм, товщина: 20 мм, перехідник на дриль
Стара ціна: від 42,96 грн.
арт.: 20408458

Диск абразивний відрізний по металу 
розміри: 125х1,0/ 1,2/ 1,6/ 2,5х22,2 мм
180x2,0х22,2 мм, 230x2,0/ 2,5х22,2 мм
Стара ціна: від 15,50 грн.
арт.: 20536636-37,82-83,40-41

Рівень JYC-21H-1-1000 
L 1000 мм, 3 індикатори
Стара ціна: 310,5 грн.
арт.: 20708675

Рівень JYC-92B-1000 
L 1000 мм, 3 індикатори
Стара ціна: 166,98 грн.
арт.: 20708683

Електролобзик DL2305
потужність: 550 Вт, част. обертів: 1500-3000 об./хв.,

пропил: 55 мм (дерево), 6 мм (метал)
арт.: 20107446

Олива моторна Yuko Vega Synt 
10 W-40, API: SG/ CD, об'єм 4 л
Стара ціна: 226,44 грн.
арт.: 40740094

Серветка замшева волога 
розміри: 43х34/ 66х43 см
армована, в тубусі
Стара ціна: від 46,25 грн.
арт.: 40721663, 40702754

3650

1318 19996

12996

-15%
економія

-36%
економія

-22%
економія

-15%
економія

від

69900

Шліфмашина кутова AG59-1
потужність: 710 Вт, част. обертів: 11000 об./хв.
∅ диска: 125 мм
арт.: 20117829

5 пр
піст
ман

вв

129900

Пилосос BVC 1815 S 
потужність: 1250 Вт
162 мБар, бак 
металевий, об'єм: 15 л 
вага: 3,4 кг
арт.: 20329281



1925

2174

14114

Труба для теплої підлоги PE-RT 16x2
Стара ціна: 24,06 грн.
арт.: 70118741

Труба металопластикова 16  PE-X/AL/PE-X  16
Стара ціна: 27,18 грн.
арт.: 70157099

Труба ПП композитна 
скловолокном 20/ 25/ 32
L 4 м
Стара ціна: від 217,14 грн.
арт.: 70130922-24

-30%до

економія

-20%до

економія

-20%до

економія

-20%до

економія

більший асортимент

запірна арматура

для вашого сантехнікаще

від

Труба ПП композитна 

-20%
економія

-20%
економія

-20%
економія

-35%
економія

2083

Труба для теплої підлоги 16 із зшитого 
поліетилена (PE-X) Giacotherm
Стара ціна: 26,04 грн.
арт.: 70143213

на весь асортимент ППР труб та фітингів

на весь
асортимент
шлангів
для підключення

на весь асортимент латунних фітингів

*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 економія 

на них залишається незмінною. Докладніше – в ТЦ «Нова Лінія»

м/п.

м/п.

м/п.

од.



кредит*

кредит* кредит*

кредит* кредит*

*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»)

76500

81900

17900

Пилосмок GVC8208 Пилосмок GVC8208 
Grunhelm
потужність: 1600 Втпотужність: 1600 Вт
тип пилозбірника: мішоктип пилозбірника: мішок
трубка: телескопічнатрубка: телескопічна
Стара ціна: 899,00 грн.Стара ціна: 899,00 грн.
арт.: 31048373арт.: 31048373

Відпарювач вертикальний
GS601A Grunhelm
потужність: 1800 Вт, технологія: «крапля 
стоп», відключення: автоматичне
Стара ціна: 959,00 грн.
арт.: 31050070

Праска SI-8820TSP
потужність: 1300 Вт 
паровий удар: 30 г/ хв. 
тип підошви: тефлон
Стара ціна: 199,00 грн.
арт.: 31009920

Смартфон B500 First 
Dual Sim 
арт.: 31238927

Флеш-драйв Apacer 
AH333 16GB Black 
арт.: 31201531149900 13900

5,0’’ 5,2’’
Dual
Sim

Dual
Sim

Смартфон SM-J510H Galaxy J5
арт.: 31238458-59

БФП струйний DeskJet 2620
арт.: 31224224

Ноутбук 15.6" HP 250 G6 
(3QM19ES) Black
арт.: 31225633

66650

міс.

23317

міс. 116650

міс.

94995

міс. 46660

міс.

кредит: 0,0001%*
на 6 місяців. повна ціна 3999,00 грн.

кредит: 0,0001%*
на 6 місяців. повна ціна 1399,00 грн.

кредит: 0,0001%*
на 6 місяців. повна ціна 6999,00 грн.

кредит: 0,0001%*
на 20 місяців. повна ціна 18999,00 грн.

кредит: 0,0001%*
на 15 місяців. повна ціна 6699,00 грн.

43’’
32’’

15.6’’

Роутер бездротовий 
F300 
Стара ціна: 359,00 грн.
арт.: 3124188727700

1000 грн.

або

200 грн.

або

Телевізор 43UK6300PLB
арт.: 31260005

Телевізор 32HK30G
арт.: 31253733

-20%
економія

-10%
економія

-15%
економія

-15%
економія



slim

super slim

6 кг

4 кг

1000 об./хв.

800 об./хв.

кредит*

кредит*

кредит*
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755500

Поверхня газова PFE 644 BLACK
к-сть конфорок: 4, матеріал: емаль (поверхня)/ емальована 
сталь (решіткі), електрозапалювання: автоматичне
колір: чорний
арт.: 31041216

Шафа вбудована електрична F 40 MP GBL
внутрішній об'єм: 56 л, тип керування: механічне, конвекція, 
к-сть програм: 4, таймер: механічний, колір: чорний
арт.: 31002751

200 грн.900 грн.

Машина пральна IWUC 40851 UA
розмір: 850x595x323 мм, к-сть 
обертів: 800 об./хв., завантаження: 
4 кг, клас енергоспоживання/ 
прання/ віджиму: А+/ А/ D
16 програм, функція EcoTime
арт.: 31021784559900

Холодильник GA-B429SECZ
розмір: 1907х595х668 мм, True No Frost 
об'єм холодильної/ морозильної камер: 
192/ 98 л, клас енергоспоживання: А+ 
енергоспоживання: 216 кВт/рік
збереження температури при 
знеструмленні: 18 год., рівень шуму: 
37дБ, колір: бежевий
арт.: 31040844

Машина пральна
WF60F1R2E2WDUA
розмір: 850x600x450 мм
завантаження: 6 кг, клас 
енергоспоживання/ прання/ 
віджиму: А++ / А/ B, 8 програм
арт.: 31044391

Холодильник RB29FSRNDSA/UA
розмір: 1780х595х668 мм, True No Frost 
об'єм холодильної/ морозильної камер: 
192/ 98 л, клас енергоспоживання: А+, 
енергоспоживання: 216 кВт/рік
збереження температури при 
знеструмленні: 18 год., рівень шуму: 37 
дБ, колір: стальний
арт.: 3101754974995

міс.

44995

міс.

64995

міс.

кредит: 0,0001%*
на 20 місяців
повна ціна 8999,00 грн.

кредит: 0,0001%*
на 20 місяців.
повна ціна 12999,00 грн.

арт.: 31021784

віджиму: А++ / А/ B, 8 програ
арт.: 31044391міс.

14900

169900Чайник електричний 3000 Х
потужність: 1500 Вт, об'єм: 1,7 л
матеріал: нерж. сталь
арт.: 31043527

Мікрохвильова піч CMW 2070M
об'єм: 20 л, потужність: 700 Вт
тип: соло
Стара ціна: 1799,00 грн.
арт.: 31027530

кредит: 0,0001%*
на 20 місяців.
повна ціна 14999,00 грн.

829982990000

500 грн.

Плита газова EKG951109W
розмір: 855х500х600 мм, керування: 
механічне, тип варильної поверхні/
духовки: газова/газова, к-сть газових 
конфорок: 4, чавунні решітки, вертел, 
газ-контроль, електрозапалювання
арт.: 31015411

вироблено в Європі

199900

М’ясорубка HR2711/20
потужність: 1600 Вт, продуктивність: 1,7 кг/ хв., 2 решітки з 
нержавіючої сталі, насадки: для терки/ шаткування, реверс
Стара ціна: 2899,00 грн.
арт.: 31028177

-31%
економія

-6%
економія



Сейф меблевий KS-20/ KS-20ЕW 
розмір: 200х310х200 мм, тип замка: ключовий/ 
електронний, покриття: полімерне 
Стара ціна: від 667,50 грн.
арт.: 40509276, 40509443

Сейф меблевий L.16.К
розмір: 160х220х160 мм 
арт.: 40509179

Сейф меблевий S.20.E
розмір: 200х380х260 мм, тип 
замка: електронний, полиця 
Стара ціна: 3990,00 грн.
арт.: 40509593

Сейф для зброї Е100К2
розмір: 1000х256х225 мм, тип 

замка: ключовий, покриття: 
полімерне, трейзер із замком 

Стара ціна: 1617,00 грн.
арт.: 40509453

Секція металева (вензель)
розмір: 1500х2000 мм
пофарбована 
арт.: 40310873

Шафа-купе 
розмір: 210х90х42 см
кольори: «трюфель» (корпус)/ 
білий (двері)
арт.: 40907894-95

Набір для дитячої безпеки 
22 предмети
Стара ціна: 227,16 грн. 
арт.: 40401050

Тумба під взуття
ТО-9 New 
розмір: 700х800х250 мм 
матеріал: ДСП
кольори:
«дуб сонома»/ венге
Стара ціна: 564,00 грн. 
арт.: 80342171-72

Стіл обідній
розкладний DT TR 
розмір:
600 (1400)х730х900 мм 
матеріали: скло (стільниці)/
метал (каркаса)
арт.: 80352383-86, 80352391

Стілець Argento Chrome  
висота: 86 мм, матеріали: метал 
екошкіра, кольори: чорний, молочний
арт.: 80345403, 80366274

53400

79800 359100

129360

133500

195600 19896

48000

249000

49800

-20%
економія

-10%
економія

-20%
економія

-15%
економія

-12%
економія

1400 мм

від



-20%
економія

-25%
економія

-30%
економія

-35%
економія

Свiтильник свiтлодiодний
потужність: 12/ 16/ 22 Вт, ∅ 260/340/ 390 мм, t° світла: 
4000 К, матеріали: пластик/ метал, IP20
Стара ціна: від 198,96 грн.
арт.: 30899875-77

Свiтильник свiтлодiодний
потужність: 12 Вт, ∅ 260 мм, t° світла: 4000 К, 
матеріали: пластик/ метал, IP20
Стара ціна: 222,72 грн.
арт.: 30895496

Свiтильник свiтлодiодний
потужність: 16 Вт, ∅ 280 мм, t° світла: 3000-6000 К 
матеріали: пластик/ метал
Стара ціна: 1049,88 грн.
арт.: 30899318

14922 15590 67986

від

ефект зоряного неба

6/ 22 Вт, ∅ 260/340/
и: пластик/ метал, IP2
н.

Лампа світлодіодна С37/СF37/G45
цоколь: E14/ Е27, потужність: 6 Вт
t° світла: 2700/ 4100 K 
Стара ціна: 39,72 грн.
арт.: 30516409, 30516414-15, 30528477-79, 30529636-37

Електрофурнітура
різновиди в асортименті 
Стара ціна: 52,20 грн.

Лампа настільна
цоколь: E27, потужність: 20 Вт
кольори в асортименті
Стара ціна: 492,00 грн. 
арт.: 30805795, 30805879, 30879026

Лампа настільна світлодіодна
потужність: 9 Вт, t° світла: 4000 К
кольори: чорний/ білий
Стара ціна: 373,74 грн. 
арт.: 30895389-90

Торшер ALB-BF
E27, 1х60 Вт

∅ 25,5 см
h 180 см
кольори:

сірий/ чорний
Стара ціна: 498,96 грн. 

арт.: 31305457-58

2694

3900

36900 29900

39917

арт.: 30895496

-32%
економія

-25%
економія

від

-20%
економія

Канал кабельний ОМіС
розміри: 10х15/ 16х16 мм, L 2 м 
Стара ціна: 11,40 грн.
арт.: 30214166, 68

Ліхтар-LED кемпінговий з димером
акумулятор: 2/ 4/ 6 Агод. 
Стара ціна: 199,98 грн.
арт.: 330710914, 16-18, 30710991

912

15000
від

від

-20%
економія

879, 30879026 арт.: 3

-40%
економія

-40%
економія

Світильник стельовий Trinity/ Sakura
цоколь: E14, потужність: 3/ 5х60 Вт
кольори: хром/ «антична латунь»
Стара ціна: від 594,96 грн. 
арт.: 31305465-66, 68-69

Бра Trinity/ Sakura
цоколь: E14, потужність: 1х60 Вт
кольори: хром/ «антична латунь»
Стара ціна: 294,76 грн. 
арт.: 31305464, 67

35698 17698

від

-20%
економія

-40%до

економія



Плитка для стін Mono
розмір: 250х600 мм
арт.: 60232551-52

Керамограніт глазурований Cremona
розмір: 300х300 мм
Стара ціна: 139,90 грн.
арт.: 60116844

Плитка фасадна «Джемона»
розмір: 310х620 мм
арт.: 60218127

Керамограніт Bergen
розмір: 150х600 мм
Стара ціна: 199,00 грн.
арт.: 60115799-800

Плитка для стін «Каліфорнія»
розмір: 300х600 мм, 2-й ґатунок
арт.: 60230186-877900

м2

11892

м2

29000

м2

17910

м2

10900

м2від

-15%
економія

Плитка для підлоги МДЕ
розмір: 150х500 мм
Стара ціна: 327,00 грн.
арт.: 6011039226160

м2

-20%
економія

Ламінат Promo «Дуб магнат»
розмір: 1380х191х7,5 мм (2,372 м2)
арт.: 80104496

Ламінат Autentic Plus
розмір: 1380х191х10 мм (1,581 м2)
арт.: 80105152

Ламінат Prestige
розмір: 1292х191х8 мм (2,109 м2)
арт.: 80105153

15900

м2

25600

м2

19600

м2

вироблено в Україні

вироблено в Україні

вироблено в Україні

клас: 32

клас: 32

Плитка для підлоги
«Бречія Марфіл»/ «Аустін Боне»
розмір: 450х450 мм
Стара ціна: 294,00 грн.
арт.: 60118656-5724990

м2

-15%
економія

Ламінат «Дуб Гріммен» Promo Stuttgart
розмір: 1286x194x8 мм (1,996 м2)
арт.: 8010512627670

м2

фаска 4V фаска 4V

фаска 4V

клас: 33 клас: 33

вироблено в Німеччині



-29%
економія

-29%
економія

-20%
економія

Покриття ПВХ «Рубі Преміум»
ширина: 3 м, дизайн в асортименті
Стара ціна: 147,00 грн.
арт.: 60512982-84

11760

м2

-20%
економія

Контейнер для сміття
об'єм: 90 л, на колесах 
Стара ціна: 1074,96 грн.
арт.: 10309446

Пила ланцюгова електрична
 потужність: 2200 Вт, L шини: 45 см
автоматичне змащування 
Стара ціна: 2158,98 грн.
арт.: 10102409

Секатор контактний/ площинний/ храповий
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 267,00 грн.
арт.: 10319387-88, 91-93

Граблі віялові з ручкою
покриття порошкове 

Стара ціна: 177,00 грн.
арт.: 10319734

Пилосос садовий GC-EL
потужність: 2500 Вт

продуктивність: 650 м3/год.
об'єм мішка: 40 л, шредер 

Стара ціна: 1398,96 грн.
арт.: 10111072

75900

159900

18498
7986

99900

-26%
економія

від

нний/ храпов

-30%
економія

Батут дитячий
∅ 122 см, висота: 22,5 см
к-сть ніжок: 6 
Стара ціна: 1450 грн.
арт.: 80837397

Набір воланів 2016
упаковка: 6 од., колір: білий
Стара ціна: 22,90 грн.
арт.: 11708153

М'яч футбольний Force
290 Lite Pro Touch SS18

розмір: 5
Стара ціна: 247,00 грн.

арт.: 80831041

М'яч 
волейбольний 
VB0109 PVC
розмір: 5
Стара ціна: 219,00 грн.
арт.: 1170210799900 1700

19900

18700

-31%
економія

М'
2

-26%
економія

-27%
економія

-15%
економія

й

лосоПило
по

дуктипроду
б'єм моб'

-55%
економія

Покриття для підлоги ПВХ Space Antony 12
напівкомерційне, ширина: 3 м
Стара ціна: 147,00 грн.
арт.: 60512950

11760

м2



Двері ламіновані ПВХ «Класика» 
розмір: 600/700/800х2000 мм, глухі 
декор: «горіх»
Стара ціна: 859,00 грн.
арт.: 80401460-62

Полотно дверне
Woodmix Praktic 
розмір: 600/700/800х2000
глухе, без покриття
Стара ціна: 1698,00 грн.
арт.: 80429108-10;80429112-14

Двері вхідні зовнішні АМ-32 
розмір: 2050х860(960) мм, 2 замки Kale, вічко, 
МДФ накладка (16 мм), наповнення:
мінеральна вата, декор: венге
Стара ціна: 6904,98 грн.
арт.: 80435307-10

Двері шпоновані 
розмір: 600/700/800х2000х40 мм
декор: «дуб темний»
Стара ціна: 2420,00 грн.
арт.: 80419918-19, 80422075-77

64500 127500 549600

181500
*фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару *фурнітура, коробка та лиштва не входять у вартість товару

-25%
економія

-25%
економія

-25%
економія

-20%
економія

арт.: 80401460 62

Вікно мансардне з коміром
Optilight B
розмір: 780х1180 мм
арт.: 90429033

Фанера ФК 
розмір: 1525х1525 мм
ґатунок: 3/4
арт.: 80510004-15, 80510160-62479900

завжди
в наявності

OSB
-10%

економія

696
ДСП ламіноване «Бук Баварія»/ 
«Яблуня локарно темна»
розмір: 2,44х1,83х16 мм
структура ясена, лист: 4,4652 м2

арт.: 80516123-24 

Плінтус для стелі
матеріал: плістирол екструдований
дизайн та розміри в асортименті
Стара ціна: від 8,70 грн.
арт.: 80602195, 201, 202, 215, 340, 957

стелі

-20%
економія

Панель ПВХ «Білий глянець» 
розмір: 8х250х3000 мм (0,75 м2)
арт.: 802161236990

м2 від

товщина: 6 мм

товщина: 15 мм

покриття: ПВХ покриття: шпон масив сосни

13990

м2



Черепиця бітумна
«Бардолін Base Сота»
кольори: червоний/зелений/ коричневий
к-сть: 3 м2/ уп. 
арт.: 90401420-22

31500

*Під дарунком мається на увазі придбання комплекту із загальною вигодою вартості ґрунтівки 
СТ17 Супер об'ємом 2 л.

Комплект: Ґрунтівка
СТ17 Супер 
об'єм: 10 л 
Ґрунтівка
СТ17 Супер 
об'єм: 2 л
арт.: 90323037

27996

Штукатурка «ШЦ-2» 
вага: 25 кг
Стара ціна: 72,90 грн. 
арт.: 90316006

Суміш гідроізоляційна СR 65 
вага: 25 кг
Стара ціна: 369,90 грн. 
арт.: 90503001

Клей для плитки П-14 
вага: 25 кг
Стара ціна: 114,90 грн. 
арт.: 60301095

5400

314409765

-25%
економія

Клей для плитки
Mira unifix 3100 
вага: 15 кг
Стара ціна: 187,50 грн. 
арт.: 6030102815936

-15%
економія

-15%
економія

-15%
економія

Суміш для приклеювання 
та армування DuoContact 
вага: 25 кг
Стара ціна: 174,10 грн. 
арт.: 9032105114796

-15%
економія

Суміш клейова
еластична FlexUni 
вага: 25 кг
Стара ціна: 249,84 грн. 
арт.: 60301310

19986

-20%
економія

Підлога самовирівнююча 
«Master-Континент» 
вага: 20 кг
Стара ціна: 138,77 грн. 
арт.: 9031902411790

-15%
економія

Стяжка «Master-Базіс» 
вага: 25 кг
Стара ціна: 83,70 грн. 
арт.: 903190597110

-15%
економія

Гідробар'єр сірий мікроперфарований/
Паробар'єр сірий без перфорації
площа: 75 м2

арт.: 90419259-60

33900



разом

*суміш клеюча ТМ ХСМ у наявності в ТЦ «Нова 
Лінія» у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, 
Харків та  Кременчук

Цегла вогнетривка
ША №5 

арт.: 90133133, 90101709

Сайдинг-панель VOX 
розмір: 3,85x0,25 м (0,9625 м2)
кольори: «дуб натуральний»/ сірий
Стара ціна: 198,96 грн. 
арт.: 90105098-99

Клей монтажний Classic Fix 
об'єм: 310 мл, безколірний
Стара ціна: 127,35 грн. 
арт.: 90510270

Праймер бітумний Aquamast 
об'єми: 10/ 18 л
Стара ціна: від 405 грн. 
арт.: 90501167-68

Пінополістирол екструзійний 
«Екопліт» 
розмір: 20х580х1180 мм
упаковка: 20 од.
арт.: 90605087

Теплозвукоізоляція Ekoroll TR 
розмір: 044(2x50)x1200x7000 мм

упаковка: 16,8 м2

арт.: 90602323

Гідрофобізатор універсальний 
Gidrofobizator 
вага: 5/ 10 кг
Стара ціна: від 249 грн. 
арт.: 90502441-42

Мастика гідроізоляційна 
акрилова біла 
вага: 12 кг
арт.: 90501206

17880

11400

36450 3396
42600

1867598170

-10%
економія

-10%
економія

Сайдинг-панель VOX
розмір: 3,85x0,25 м (0,9625 м2)
колір: світло-зелений
Стара ціна: 116 грн. 
арт.: 90105042

Софіт з перфорацією VOX 
розмір: 3,00x0,3 м (0,9 м2)
колір: «дуб золотий»
Стара ціна: 293,10 грн. 
арт.: 90105051, 54

Комплект:
Блок газобетонний
об'єм: 1 м3

Суміш клеюча
BauGut/ ХСМ*
вага: 25 кг

10440 23400

-10%
економія

-20%
економія

в наявності
завжди

від

від

-25%
економія

-10%
економія

дешевше!

1м3



Аксесуари для каміну 
камінний набір/ дровниця/ сітка
Стара ціна: від 318,44 грн. 
арт.: 90203365, 70, 72

Аксесуари для догляду за каміном 
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 20 грн. 
арт.: 90203277, 90203344, 90203361, 90203404

Матеріал ізоляційний 
фольгований «Алюхолст»
щільність: 140 кг/м3 (50 п./м)
арт.: 90608265

Плита магнезитова  
«Вогнестоп» 
розмір:
600х1200х10 мм (0,72 м2)
арт.: 90703138 23883

1800 4800

16500

Комплектуючі для монтажу гіпсокартонних 
конструкцій 
різновиди в асортименті
арт.: 90710051, 53-55, 90710163-66, 78-83, 86-87

Плита стельова Bajkal board 
розмір: 600x600x12 мм
Стара ціна: 41,88 грн.
арт.: 90714002

Набір: бетонозмішувач БРС 
потужність: 750 Вт, об'єм: 130 л вінець: чавунний/ 
композитний + подовжувач: 5 м
арт.: 90801207-08

1992
3678

499900

-12%
економія

відвід

від

від

від

Вікно 
металопластикове 
Open Teck 
розмір: 800х1000 мм 
поворотно-відкидне
+ сітка антимоскітна
арт.: 90215226

154800

дарунок

енергозберігаючий склопакет

Під дарунком мається на увазі придбання комплекту
із загальною вигодою вартості сітки антимоскітної.

ід

00

Драбина Tribilo 
3 секції/ 10 сходинок
робоча висота: 7,65 м
Стара ціна: 5616 грн. 
арт.: 90210018399000

-29%
економія

-10%
економія

-25%
економія

Вата базальтова Firerock 
розмір: 1000х600х25 мм (4,8 м2)
арт.: 90602327

115200

Піч калориферна Аlaska
ПК-7 Ф120 
арт.: 90206405

516996

Ватаa

р ц , р
арт.: 90714002

тонозмішувач БРССССС

00



Пропозиція діє з 01.09.2018 до 30.09.2018.  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. 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 01.09.2018 до 30.09.2018 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: http://novalinia.com.ua/ або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

Про співвідношення розміру економії до попередньої ціни реалізації дізнавайтеся у консультантів ТЦ «Нова Лінія». Пропозиція діє з 01.09.18 р. до 30.09.18 в мережі ТЦ «Нова Лінія».

314373 54996

3293

6990

Колекція посуду Matt Beige/ Soft Beige 
матеріал: кераміка
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 37,62 грн.
арт.: 52203949-53, 52216730-34

Матрац Berlin 7+ Neu 
пружинний
розміри в асортименті
Стара ціна: 6 287,46 грн.
арт.: 51951315-26

Ковдра 
розмір: 150/ 190х210 см, матеріал:
100% бавовна, наповнювач: 50% вовна 
овеча, 50% поліефір, щільність: 400 г/м3

Стара ціна: від 1099,93 грн.
арт.: 51932951-52

Чашка Mate 
матеріал: порцеляна
об'єм: 340 мл
Стара ціна: 59,88 грн.
арт.: 52233122

Фотоколаж 
матеріал: пластик, дизайн в асортименті
арт.: 51182634, 51153559, 51172368, 51177337, 51177338, 51177344, 
51177348, 51177350, 1177428, 51177429, 51177938-51177941, 51182626, 
51182627, 51182630, 51182632, 51194225-51194230, 51194269

від

-25%до

економія
-45%

економія

-50%
економія

5998
Подушка «Елегант»
розмір: 50/ 70х70 см
матеріал: 100% бавовна, наповнювач: 
100% поліефір, вага: 650/ 950 г
Стара ціна: від 119,95 грн.
арт.: 51932949-50від

відвід

-50%
економія

Подудуушка Елегаантт

-50%
економія


