ОРТОЦЕЛ ТОПЕР
Стор. 27

-50%
ТРЕНД КЕДИ

НОВИНКА

Стор. 48

ПЕРСОНАЛЬНИЙ
ОЧИЩУВАЧ
ПОВІТРЯ
Стор. 39

www.topshoptv.com.ua

ЗНИЖКА

-50

%

вересеНЬ/жовтень 2020

АЛОЕ ВЕРА

Знайдіть
свій

ПОДАРУНОК
Стор. 3

(044) 492-81-19

Код каталогу:
КТТШ-0920

З М І СТ
ку х ня
стор. 4–19

стор. 20–33

Гармонія
щедрої пори
Дорогі пані та панове!
До нас знову завітала осінь…
Посміхнулась теплими промінцями скрізь хмари, доторкнулась до скроней та полетіла зграєй птахів вдалину. Чи
скучили? Авжеж! Бо осінь —
це затишок у родинному колі,
це тиша та думки наодинці, це
справжня краса навколо.
А щоб сезон бабиного літа,
дощів та листопадів не видався нудним, ми приготували
цікаві новинки від Делімано, Ровус і Топ Шоп. Відтепер
ще простіше готувати смачні
страви чи опоряджати свою
оселю! Дормео, як завжди,
подбає про Ваш відпочинок та
спокійний сон, а Вокмакс —
потурбується про здоров’я ніжок. На сторінках Homeology
кожен знайде для себе корисні
поради щодо стилю життя.
Тож швидше обирайте найкращі товари, користуйтесь
акційними пропозиціями — і
барвиста пора стане для Вас
ще яскравішою! Не сумуйте за
літом, бо осінь відкриває нам
нові чисті горизонти. Хай будемо здорові та щасливі, бережіть себе та живіть в злагоді!

ОЛЕНА СТОРОЖУК
директор з продажу
за каталогами

ОСЕЛ Я і Г ОСПО Д А РСТВО

вартістю

до 6 9 9 грн

Овочечи

те?
а
м
и
р
т
о
и
В
Що
э

Д І М т а за т иш о к

с т ка 3-в-1

29900грн

стор. 34–41

З Д ОРОВ ’ Я , К РА С А т а СПОРТ
стор. 42–44

В З У ТТ Я т а О Д Я Г

Ф І Т Н ЕС - Г

ОДИННИК

5-В-1

69900грн
РУШНИК

стор. 46–49

К Л У Б 5 З І РО К

Ф А Н ТА З І Я

24900грн

стор. 50–51

100% ГАРАНТІЯ
Якщо товар з якихось причин Вам не підійде,
Ви можете повернути* його протягом
14 днів, не враховуючи дня придбання.
Гроші за товар будуть надіслані Вам поштою.
*якщо товар належить до групи товарів, які підлягають
поверненню згідно ЗУ “Про захист прав споживачів”

РОЗСТРОЧКА
Купуйте зараз. Оплачуйте потім.
Запитуйте в оператора умови розстрочки.

ПОЯСНЕННЯ до цінників
Повна ціна товару
99900грн
Пропозиції для всіх клієнтів
Пропозиції для Клубу 5 Зірок

89900грн
79900грн

дізнайтесь про свій
особистий подарунок :
1 Зітріть захисне покриття, Ви побачите

зображення подарунка та код
Вашого купона.
2 Телефонуйте за номером

(044) 492-81-19,

назвіть оператору код купона,
робіть замовлення* та отримайте
свій подарунок із замовленням

*Акція ВАШ ПОДАРУНОК: акція проводиться з 15.08.2020 року до 31.10.2020 року. З каталогом клієнт отримує акційний купон, де під скретчпокриттям знаходиться
зображення подарунка та код купона. Зробіть замовлення з каталогу на суму, не меншу від вартості зображеного подарунка, та отримайте свій подарунок із замовленням.
Деталі акції за телефоном (044) 492-81-19.

замовляйте зараз

(044) 492-81-19

Кухонний комбайн ПРО
Код: 110052365

• Збільшена потужність: 1400 Вт
• 6 швидкостей, імпульсний режим
та смарт-технологія «м’який старт»
• Ємність 4,5 л з нержавіючої
сталі, захист від бризок
• 3 насадки в комплекті

Гачок для тіста

К У Х Н Я

КРАЩА
ЦІНА

Вінчик

Як зміцнити
імунітет?

В

будь-яку пору
року наш організм
потребує вітамінів
та мікроелементів
для здорового
самопочуття. Але чи
відомо нам про справжню
користь від їжі, що ми
приймаємо щодня?
Поговоримо про овочі
та фрукти. Деякі з них
містять в собі речовини,
які сприяють виробленню
ендорфінів — гормонів
щастя. Так само вони є
джерелом вологи і швидко
засвоюються. Клітковина
всередині овочів чи

4

фруктів не містить
калорій, дарує
відчуття ситості.
Антиоксиданти —
сприяють оновленню
клітин та припиняють
окислення органічних
сполук. Тож споживайте
найкраще, що дає
нам природа
і будьте здорові!

www.homeology.live/ua

HOMEOLOGY

Насадка-збивач

ПОРАДА #1
Оберіть свій колір

• Розробляйте щотижневе
меню та притримуйтесь
його;
• Пишіть список покупок,
щоб не придбати
зайвого;
• Контролюйте свіжість
продуктів та строки
придатності;
• Купуйте сезонні овочі та
фрукти в першу чергу.

ДІЗНАЙТЕСЬ
БІЛЬШЕ

399900грн

3799

-5%

10
грн

М’ясорубка

Запитуйте
додаткові
аксесуари:

Насадка для пасти
та печива

замовляйте зараз

Шатківниця
і тертка

Чаша
блендера
(1,5 л)

(044) 492-81-19

5

Минуло вже 10 років, як ми вперше
зустрілися з Делімано. Коли святкуємо
кожен день життя – час плине швидко.
Тож приєднуйтесь до святкування разом з нами
та насолоджуйтесь смачними стравами щодня!

ку х ня
Вакуумуйте
та змішуйте

Нагрівайте
та готуйте

5в1

Каструляскороварка
Стор. 13

399900
грн

199950

Подрібнюйте

грн

РОКІВ
смаку
99900

грн

49950
грн

Вакуумуйте
та зберігайте

МУЛЬТІФРЕШ — ВАКУУМНИЙ БЛЕНДЕР
Код: 110047514

Мультіфреш — це справді революційний прилад для приготування
смачних та поживних напоїв. Він повністю видаляє повітря перед
змішуванням, завдяки чому вітаміни, кольори, смак і структура
продуктів залишаються такими ж, як і в самих інгредієнтах.
• 800 Вт, 25000 обертів/хвилину і потужний
вакуумний насос  (-40кПа)
• 6-гранне лезо з титановим покриттям

Джой
Подрібнювач

ЗНИЖКА

-700

грн

Стор. 17

129900
грн

449900грн
00

3799

89900
грн

грн

У комплекті: основа потужністю 800 Вт, 6-гранне лезо з титановим покриттям, чаша для змішування
з клапаном (700 мл) та з валом вакууматора, насадка для вакуумного блендування та вакуумування,
чаша для подрібнення (200 мл), пласке лезо для подрібнення, кришка для зберігання, велика чаша (1200 мл)
з нагрівальним елементом і подвійною кришкою

Блендування

ВАКУУМНЕ
Блендування

ВАКУУМУВАННЯ

ПРИГОТУВАННЯ
СУПІВ та соусів

ПОДРІБНЕННЯ

Стар Ледженд
Набір Міні Максі
Стор. 12

6

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

www.delimano.com.ua

замовляйте зараз

(044) 492-81-19

7

ку х ня

НОВИНКА

МУЛЬТИПІЧ–СКОРОВАРКА

Мультипіч

Код: 110048683

Код: 110016408

• 10 різних програм, в тому числі
індивідуальні налаштування
• Швидке готування під високим тиском
• Без використання олії — оброблення
гарячою парою
• Технологія су-від збереже максимум
смаку
• Регульований таймер, функція
підтримання температури
• Дві чаші: 3,2 л (мультипіч)
і 5,7 л (скороварка)
• Потужність: 1500 Вт

• Готування гарячим повітрям
без додавання олії
• Регулювання температури 80–200 °С
• Таймер та функція автоматичного
відключення
• Об’єм: 2,5 л
• Потужність: до 1500 Вт

699900грн

6649

КРАЩА
ЦІНА

-5%

10
грн

набір посуду РОССІ КРІСТАЛ
Код: 110041361

• Надзвичайно стійке антипригарне покриття,
збагачене часточками кристалів
• Алюмінієва основа робить посуд легким
і рівномірно розподіляє тепло
• Для всіх видів плит, можна
використовувати у духовці

АНТИПРИГАРНЕ
ПОКРИТТЯ

ДЛЯ ВСІХ
ВИДІВ ПЛИТ

СТІЙКЕ ДО
ПОДРЯПИН

ЛЕГКО
МИТИ

МОЖНА МИТИ
В ПОСУДОМИЙНІЙ
МАШИНІ

239900грн

2279

-5%

10
грн

Оберіть свій колір

Запитуйте додаткові аксесуари

639900грн

5759

-10%

10
грн

8

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

У наборі: овальна гусятниця; арома-кришка; сковорідка 24 см;
висока сковорідка 26 см; каструля 20 см; кругла форма 26 см; кришка 20 см

www.delimano.com.ua

ВСТАВКА-ФОРМА
Код: 110038019

29900грн

РЕШІТКА (17 см)
Код: 110049128

замовляйте зараз

29900грн

ЗМІННА ЧАША
Код: 110047891

(044) 492-81-19

39900грн
9

ку х ня

КУЛІНАР —
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
КУХОННИЙ РОБОТ

ер
л
се
т
с
бе Мультиварка 18 в 1

Код: 110038835

Код: 105973384

Багатофункціональний: варить,
подрібнює, емульгує, збиває, змішує,
готує на парі, замішує, перемелює,
кип’ятить, натирає, подрібнює
• 30 автоматичних програм приготування
• Функція нагрівання (37–120 °С)
• Ємність з нержавіючої сталі (3,5 л)
• 10 швидкісних режимів
• Потужність: 500 Вт,
потужність нагріву: 1000 Вт

• 18 програм для будь-яких страв:
каші, рагу, супи, плов, м’ясо,
випічка, на парі, глінтвейн тощо
• Потужність: 700 Вт

11999

00
грн

10799

-10%

10
грн

У комплекті: база з мотором, чаша (3,5 л),
кошик для варіння, ніж з 4-ма лезами, насадка для
змішування, вінчик, стандартна кришка, лопатка,
мірна чаша, штовхач

У комплекті: чаша (5 л),
контейнер-пароварка,
мірна склянка, ложка,
черпак, книга рецептів

Запитуйте про додаткові аксесуари
в оператора

ПЛАТИНУМ КУХОННИЙ ПРОЦЕСОР ПРО
Код: 110041385

НОВИНКА

339900грн

2039

Мультиварка 20 в 1
Код: 110024520

• 10 швидкостей та імпульсний режим
• Ємність з нержавіючої сталі (5,5 л)
• Змішувальна головка обертається
в процесі роботи приладу
• Потужність: 1000 Вт

-40%

40
грн

• 20 автоматичних режимів: суп, каша,
рис, паста, плов, тушковане м’ясо,
розігрів, пиріг, голубці, йогурт,
консервування тощо
• Потужність: 900 Вт

-20%

У комплекті: чаша (5 л), контейнерпароварка, лопатка, мірна склянка,
6 контейнерів для йогурту з кришками

369900грн

295920грн

У комплекті: чаша (5,5 л), захист від бризок, гачок
для замішування тіста, вінчик, насадка-збивач

6499

00
грн

10

5849

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

Готуйте улюблені страви,

0%

10 -1
грн

як в

www.delimano.com.ua

ресторані!
замовляйте зараз

(044) 492-81-19

11

ку х ня

Посуд Стар Ледженд

та алмаз, які поєднуються на екологічно чистій водній основі

Міцне покриття: високоякісна емаль на сталевій основі
антипригарне покриття: легкий догляд без зусиль
Універсальний дизайн: для усіх видів плит та духовок
Неперевершений смак: страви більш смачні та соковиті —

Енергозберігаюча

навіть без використання олії

Код: 110044828

Сковорідка

від

ЗНИЖКА

-50

%

Матеріали преміум-класу: титан, камінь, срібло

У комплекті
насадки для:
подрібнення,
замішування тіста,
збивання крему,
натирання твердих
продуктів, нарізання
смужками/скибками,
вичавлювання соку

ЕкологічнА

Код: 110044747

ø20 cм
ø24 cм
ø28 cм

каструлясоусниця

59900грн

Код: 110044732

ø18 cм

59900грн

каструля

від

ø20 cм
ø24 cм

79900грн

Кухонний комбайн 7 в 1

Вдоскональте СВІЙ КОМБАЙН

Код: 110033342

Код: 110044744
Код: 110043446

кругла форма

від

ФОРМА ДЛЯ
ВИПІКАННЯ

ø24 cм
ø26 cм

Код: 110047270

35x21 cм

99900грн

79900грн

КРИШКА
СКЛЯНА

від

ø20 cм
ø24 cм
ø26 cм
ø28 cм

29900грн

• Двигун з автоматичним
регулюванням потужності
• 2 швидкості та імпульсний
режим
• Об’єм чаші: 1400 мл
• Потужність: 500 Вт

Чаша
блендера
(1,5 л)
Код: 110033343

3499
50

1749

00

грн

грн

59900грн

КАСТРУЛЯ-СКОРОВАРКА
Код: 110030302

НАБІР МІНІ МАКСІ

Готуйте на 70 % швидше — зберігайте
більше вітамінів!
• Сталевий корпус, багатошарове дно
для рівномірного розподілу тепла
• Запобіжний та захисний клапани для
регулювання тиску
• Бакелітові ручки, що не нагріваються
• Для всіх видів плит, в тому числі
індукційних
• Об’єм: 6 л, діаметр: 22 см

Код: 110044735

У наборі:
сковорідка (26 см),
сковорідка (14 см)

12

129900
грн

899

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

00

399900
грн

199950

грн

www.delimano.com.ua

замовляйте зараз

грн

(044) 492-81-19

13

унікальний пружинний

МЕХАНІЗМ

ку х ня

СЛАЙСЕР
ДЛЯ ОВОЧІВ

ЗНИЖКА

Код: 110040562

• Інноваційний пружинний
механізм дозволяє
нарізати швидко і безпечно
• 24 види нарізання

159900грн

Скибочки

-50%

79950грн

ТЕРМОКРУЖКА

Створюйте свій дизайн

Код: 110039897

• Внутрішній матеріал:
нержавіюча
сталь, зовнішній —
термостійкий пластик
• Створіть свій власний
дизайн чашки,
помістивши улюблене
фото між зовнішнім та
внутрішнім корпусом
• Об’єм: 400 мл

29900грн

Палички

ЗНИЖКА

-30%

Смужки

Кнопкафіксатор

Кубики

ДЕЛІМАНО

БРАВА

Найкращі помічники для зручного
приготування, ідеального нарізання та
сервірування Ваших улюблених страв.
Делімано Брава — кухонні дрібниці для
кулінарних шедеврів.

Бамбукова дошка
НОВИНКА
з піддоном

Ручна барабанна
тертка
Код: 110008658

Натирає, нарізає, подрібнює!
Має 3 насадки з нержавіючої
сталі

69900грн

48930грн

Надійне кріплення на будь-якій поверхні

РУЧНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ
ТА МИСКА ДЛЯ САЛАТУ НОВИНКА

Код: 110039546

Код: 110052322

• Нарізайте хліб, м’ясо, овочі
чи фрукти — без зайвого безладу
та крихт!
• Розмір 36×24×9  см

• Подрібнюйте, нарізайте, змішуйте
та готуйте свіжі соуси і пюре
• Ємність для подрібнення: 400 мл
• Ємність для салату: 4 л
100% бамбук

29900грн
14

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

www.delimano.com.ua

69900грн
замовляйте зараз

(044) 492-81-19

15

ку х ня

М’ясорубка

РОКІВ

Код: 106118320

смаку

• Готуйте котлети, голубці,
вареники чи ковбаски
• Функція реверса
• Потужність: 1800 Вт
• У комплекті: 3 насадки
для фаршу, насадки для
ковбасок та кеббе, штовхач

ДЕЛІМАНО

грн

49950

ДЖОЙ

Ідеальні
помічники
у
приготуванні
Ваших улюблених страв. Техніка Джой
поєднує досконалу функціональність та
привабливий дизайн, а стримані класичні
кольори стануть стильним доповненням
будь-якого кухонного інтер’єру. Готувати з
Джой — це задоволення!

• Подрібнює сіль
та перець за допомогою
керамічних жорен
• Працює від батарейок
типу ААА (до комплекту
не входять)

39900грн -10%
10

359

грн

МЛИННИЦЯ ВЕЛИКА
Код: 110043507

3 в 1: використовуйте
для приготування великих
млинців, омлетів, або як гриль!
• Антипригарне покриття
• Діаметр: 30 см
• Потужність: 1200 Вт
119900грн
У комплекті: дерев’яна лопатка,
лопатка для розподілення тіста

1079

Сендвічниця

Код: 110043498

Код: 106153195

• Матеріал: нержавіюча сталь
• Об’єм знімної чаші: 1,8 л
• Максимальна вага: до 5 кг

• 4 в 1: знімні пластини для сендвічів,
грилю, вафель та пончиків
• Антипригарне покриття пластин
• Потужність: 780 Вт

16

1619

грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

-10%

10
грн

179900грн
10 -10%

10 -10%

719

• Подрібнює одиночним або подвійним лезами
• 2 додаткові насадки для збивання соусів
• Працює в імпульсному режимі
• Об’єм чаші: 600 мл

Електричний млинок
для солі та перцю

КУХОННІ ВАГИ
З ЧАШЕЮ

79900грн

Код: 110063912

грн

Код: 106156145

Код: 10 Делімано

Подрібнювач

99900

грн

10%

Дійсний лише 01–30 вересня 2020 року
на всю лінійку Джой

Готуйте. Святкуйте. Кожного дня

249900грн
0%
10 -1

2249

купон на
знижку

www.delimano.com.ua

грн

замовляйте зараз

(044) 492-81-19

17

Найсмачніший ХЛІБ –
той, що випечено
НОВИНКА
ВДОМА!

ку х ня

ДЖОЙ ХЛІБОПІЧ

У продажу з

Код: 110063477

1.09

• 12 різних програм, у тому числі
для випікання без глютену
• Випікання кексів, приготування
йогуртів та джему
• Бажана скоринка —
від світлої до темної
• Вага випічки: 700, 900 г
• Потужність: 550 Вт

319900грн

3039

ЧИСТА ВОДА

З ВАШОГО КРАНА

ПРОТОЧНИЙ ФІЛЬТР
ДЛЯ ВОДИ
НОВИНКА
Код: 110041367

• Очищує воду від шкідливих
домішок — хлору, вапна, іржі,
бактерій та запаху
• Компактний, встановлюється
на звичайний кран
• 5 ступенів фільтрації води
• Економія витрат
на бутильовану воду
• Запитуйте змінні
картриджі

89900грн

-5%

854

-5%

10
грн

10
грн

Делюкс Кавомашина еспресо

Цифровий миттєвий
водонагрівач Про

Код: 106137380

• Готує одну чи дві чашки
кави одночасно
• Функція підігріву чашок
• Знімний піддон
• Робочий тиск: 15 Бар
• Потужність: 1250 Вт
• Невеликий розмір:
31x19x33 см

Код: 110008660

• Працює за методом проточного
нагрівання
• Відображення поточної температури
води на цифровому дисплеї
• Пропускна можливість: 1,5–2 л/хв
• Потужність: 3,3 кВт

КРАЩА
ЦІНА

-30%
199900грн

139930грн

Миттєвий Водонагрівач
Код: 102367595

• Потужність:
3 кВт

419900грн

189900грн

-5%

398910грн
18

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

132930грн
www.delimano.com.ua

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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АПРОБАЦІЯ

ГАРАНТІЯ

15
60
РОКІВ
ДНІВ
ДОСКОНАЛА

ДІМ та
за т иш о к

АДАПТАЦІЯ

Ліжко тільки
для сну!

Б

увають ночі, коли
про сон тільки
мрієш. Адже для
здорового та
спокійного сну
потрібно дотримуватись
певних правил та
традицій. Ліжко — це
місце релаксації та
відновлення, коли
наш мозок відпочиває
разом з тілом. Тому, не
переплутайте власну
спальню з робочим
кабінетом чи кухнею!
Приймайте їжу за 3-4
години до сну, вимикайте
меседжі та дзвінки на

20

смартфоні, не пийте
каву на ніч, закривайте
вікна темними шторами.
Відшукайте для себе
ритуал засинання: звичні
дії перед сном підкажуть
організму, що прийшов час
лягати спати.

Піклуйтесь
про себе!

www.homeology.live/ua

HOMEOLOGY

ПОРАДА #2

ЕРҐО КОМФОРТ
Код: 110046934

Дієвий спосіб
засинання — метод
глибокого дихання, який
запускає фізіологічний
процес перемикання
нервової системи
з режиму активності
в режим спокою. Наша
свідомість відволікається
від тривожних думок
на відстеження процесу
дихання.

•
•
•
•

Ергономічний дизайн для максимального розслаблення хребта
Середній шар у формі хребта для адаптації до контурів тіла
2 рівні жорсткості матрацу та 3 зони комфорту
Антибактеріальний захист Клін Ефект,
знімний чохол можна прати

від

9499

Розмір: 80x190 cм. Наявні різні розміри.

1
2
висота

ДІЗНАЙТЕСЬ
БІЛЬШЕ

00
грн

20 см

3
4
5

БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА

Лише до 4 жовтня!

2 см піни з пам’яттю у верхньому шарі
6 см більш м’якої білої ребристої
основи Екоцел
6 см нового унікального шару Ерґо
6 см більш жорсткої синьої ребристої
основи Екоцел
Верхнє покриття з віскозними волокнами
і антибактеріальним захистом Клін Ефект

замовляйте зараз

5
1
2
3
4

(044) 492-81-19
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Д І М т а за т иш о к
ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ

15
РОКІВ

15
РОКІВ

10
РОКІВ

РОКІВ

6

3

Матрац Ай Меморі С Плюс Матрац Фреш Пріма

Матрац Алое Вера

Матрац Сієна

Код: 106166784

Код: 106166800

Код: 102673919

Код: 110037547

• Поєднання 3-х кращих
матеріалів: системи еластичних
пружин Октаспрінг, “дихаючого”
Екоцелу та Піни з пам’яттю
• Апробація 60 днів

• Ортопедичне та анатомічне
наповнення Екоцел забезпечує
правильне положення хребта
• Має антибактеріальний захист
Клін Ефект — підходить людям,
які схильні до алергії
• Апробація 30 днів

• Виготовлений з матеріалу Екоцел
• Постійна циркуляція повітря завдяки
вставкам сітчастої тканини Ейр Ікс  
• Захищений від пилових кліщів,
бактерій і неприємних запахів
• Апробація 30 днів

• S-подібний дизайн матраца
забезпечує два рівні підтримки
• Захист від пилових кліщів, бактерій
та неприємних запахів
• Апробація 60 днів
1
2

висота

20 см

3
4

1 2 см піни з пам’яттю
у верхньому шарі
2 Більш м’яка оранжева основа Екоцел
3 S-подібний шар пружин Octaspring®
4 Більш жорстка синя основа Екоцел БЕЗКОШТОВНА

1083

від 12х

23
грн

ДОСТАВКА

ТІльки до 04.10

Щомісячна виплата по кредиту, розрахованого на 12 місяців на матрац
розміром 80х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19. Повна ціна від 9999 грн.

22

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

1
висота

2

18 см

1

висота

3

16 см

1

висота

14 см

2

4
1
2
3
4

2 cм піни з пам’яттю вшиті в покриття
3 cм “дихаючий” Екоцел
3 cм пружини Октаспрінг
БЕЗКОШТОВНА
10 cм шар Екоцел
ДОСТАВКА

920

від 12х

73
грн

ТІльки до 04.10

Щомісячна виплата по кредиту, розрахованого на 12 місяців на матрац
розміром 80х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19. Повна ціна від 8499 грн.

www.dormeo.com.ua

1 Покриття
з екстрактом
Алое Вера
2 Піна Екоцел

2

БЕЗКОШТОВНА

649

від 12х

89
грн

ДОСТАВКА

ТІльки до 04.10

Щомісячна виплата по кредиту, розрахованого на 12 місяців на матрац
розміром 80х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19. Повна ціна від 5999 грн.

замовляйте зараз

1 Чохол із захистом
Клін Ефект
2 Піна Екоцел

473

від 12х

69
грн

БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА

ТІльки до 04.10

Щомісячна виплата по кредиту, розрахованого на 12 місяців на матрац
розміром 80х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19. Повна ціна від 4499 грн.

(044) 492-81-19

23

ГАРАНТІЯ

Д І М т а за т иш о к

2

РОКИ

Колекція ЕТНІК

НОВИНКА

НАБІР ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ НОРД

-10%

Код: 110063532

Особливі кольори та орнамент Колекції ЕТНІК
нагадають Вам про культурну спадщину
минулих часів. А ніжні природні матеріали
даруватимуть спокійний сон щоночі!
• 100% бавовняний сатин
• Можна прати при температурі 60 °С
• Підковдра застібається на ґудзики,
наволочка: клапан-запах

Ліжко
Код: 110021526

• Основа ліжка виготовлена з масивних
фанерних дошок товщиною 3,2 см
• Висота ліжка регулюється —
для матраців різної товщини
• Не скрипить
• Зроблено в ЄС

від

499900грн

Кольори: білий дуб, білий

Каркас для ліжка
Компакт Флекс

від

99900грн

від

89910грн

Код: 100936661

Розмір: 90x200 cм. Наявні різні розміри.

від

199900грн

НАБОРИ ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ
ЛІТНІ КВІТИ

УРБАН

Код: 110047928

Код: 110047940

• 100% бавовняний сатин
• Підковдра застібається на ґудзики,
наволочка – конверт

• 100% бавовняний сатин
• Підковдра застібається на ґудзики,
наволочка – конверт

Подушка Класична
Код: 110063708

99900грн
КОВДРИ

50x70 cм

89910грн
140х200 см, 200x200 см

Код: 110063709

від

189900грн

від
від
24

119900грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

від

• Наповнення: 50% вовна,
50% мікроволокно Wellsleep Advanced
• Покриття: 100% бавовна
• Висота подушки регулюється

109900грн

www.dormeo.com.ua

170910грн

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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Д І М т а за т иш о к

КОМФОРТ,

який заколисує!

Додатковий матрац Ролл Ап Зелений чай

ОВИНКА
Н
АЛОЕ ВЕРА ОРТОЦЕЛ ТОПЕР

Код: 110038387

Код: 110048980

• Перетворює будь-яку незручну
поверхню на комфортне
спальне місце
• Наповнювач з піни Екоцел
підтримує хребет у правильному
положенні
3
• Обробка екстрактом
зеленого чаю сприяє
00
більш глибокому
від
грн
розслабленню
83
• Легко зберігати:
від 6х
грн
*щомісячна виплата по розстрочці,
скручується у рулон
розрахованій на 6 місяців на матрац розміром
та складається у чохол 60х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19.

1499
249

Запитуйте
НАБІР РЕМЕНІВ (3 шт.)
Код: 110037524

19900грн
26

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

2

1

висота

5 см

1 4 см піни Екоцел®
2 Обробка Клін Ефект®
та екстрактом зеленого чаю
3 Антиковзне покриття на нижній
частині додаткового матрацу

www.dormeo.com.ua

• Наповнювач — дихаюча піна
Ортоцел з унікальною ребристою
структурою, яка ідеально
підлаштовується до контурів
Вашого тіла
• Покриття, збагачене екстрактом
Алое Вера, м’яке та приємне
на дотик
• 3 зони комфорту: для голови
та шиї, стегон, ніг
• Антибактеріальний захист
КлінЕфект® запобігає появі
бактерій, пилових кліщів
та мікробів
• Знімний чохол можна прати

2999

-50%

1499

50
грн

висота

4 cм

від
грн від
Розмір: 70x190 cм. Наявні різні розміри.
00

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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Оберіть подушку

для здорового сну

Д І М т а за т иш о к

ЕРГО кОМОФРТ

40x60 см

висота

14 см

Код: 110040490

Персиковий

• Два шари піни з пам’яттю
• Унікальний середній шар Ерґо,
подібний до форми хребта,
ідеально вирівнює шию
і дарує комфортний сон

129900грн

90930грн

Сірий

-30%

Ейр Плюс Смарт Дуо

Код: 110063991

40х60 см

• Неперевершене відчуття м’якості та ніжності під час сну
• Ковдра та подушка мають стьобаний дизайн з однієї
сторони, та гладеньку меланжеву тканину — з іншої
• Сучасне «дихаюче» наповнення — мікроволокно
Wellsleep Advanced
• Гіпоалергенні, можна прати при 40 °С

Код: 110033404

• 2 в 1: анатомічна та класична подушка
• Висота подушки регулюється
• Має антибактеріальний
захист Клін Ефект

АЛОЕ ВЕРА

169900грн

• Покриття збагачене антибактеріальним
екстрактом Алое Вера
• Наповнення: мікроволокно Wellsleep

-40%

101940грн

Мемосан Класична

50x70 см

Код: 110019522

Наповнення: гіпоалергенна подрібнена
піна з пам’яттю

Ренью Натура
Анатомічна

-40%

77940грн
28

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

від

229900грн

від

160930грн

Ковдра: 140×200 см,
200×200 см,
подушка 50×70 см

-30%

30x50 см

Код: 110023109

Піна з пам’яттю. Покриття Тенцель
Ліоцел з антибактеріальною
обробкою.

КОВДРИ

79900грн

-30%

55930грн

www.dormeo.com.ua

Подушка

Подушка

Легка, звичайна, 4 сезона

Анатомічна

Класична

Код: 106039107

Код: 106039109

Код: 106039104

1099

89900грн

50x70 cм

50x70 cм

від

129900грн

-30%

набір ковдра і подушка
ОМРІЯНИЙ СОН
НОВИНКА

1099

від

00
грн

76930грн

140х200 см, 200x200 см

00
грн

76930грн 62930грн

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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Цілющі властивості
допоможуть

лаванди

Д І М т а за т иш о к

ЛАВАНДА НОВИНКА
• Наповнення: 100% мікроволокно
Wellsleep
• Покриття: мікрофібра з обробкою
екстрактом лаванди
• Можна прати при 40 °С

подолати безсоння!

-10%

трансформер
на застібці

-50%

Наповнення: мікроволокно Wellsleep. Покриття
з бамбуковими волокнами. Застібка-блискавка”
з боків для регулювання “дихаючого” краю
Нейтральна

М’яка

Тверда

Подушка

Код: 110038869

119900грн

55950грн
45х65 см

КОВДРИ

Ковдри

Код: 110043740

Код: 110038873

від

169900грн

від

1529

10

140х200 см, 200x200 см

Подушка

грн

Класична

719

10

-30%

• Наповнення: мікроволокно
Wellsleep
• Можна прати при 60 °С

від

грн

140х200 см, 200х200 см

50x70 cм

Код: 110043739

СІЄНА

79900грн

набір
подушок

Анатомічні

Код: 110016882

Наповнення:
Піна з пам’яттю

Подушка

КОВДРИ

Класична

Легка, звичайна, 4 сезона

Код: 110016431

Код: 110033374

79900грн

559

30

50x70 cм

30

грн

від

від

699

30

грн

140х200 см, 200x200 см
Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

РУШНИК ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ

Код: 110009377

100% бавовна,
пакування
в картонний
тубус

100% бавовна,
жакардова вставка

149900грн

104930грн
30x50 см

червоний

бірюзовий

Код: 110051831

Код: 110040237

45х90 см

100х170 см

19920грн

38320грн

249

00
грн

Класичні

Наповнення:
подрібнена
Піна з пам’яттю.

89950грн

РУШНИК ФАНТАЗІЯ

набір
подушок

Код: 110016874

99900грн

від

179900грн

139900грн

979

30

грн

50x70 см

www.dormeo.com.ua

від

249

00
грн

Розмір: 50х100 см, 70х140 см

замовляйте зараз

47900грн

набір рушників 64900грн -20%
Код: 110051832
20
грн
45х90 см + 100х170 см

519

(044) 492-81-19
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Весела гра

Д І М т а за т иш о к

та гарний сон

КОЛЕКЦІЯ ЛАНА
КВІТУЧИЙ САД НОВИНКА

Ніжні квіти

Лавандова ніжність

Спокійний сон

Зоряна ніч

3
Висота подушки
регулюється

4

2
1

КОЛЕКЦІЯ ЛАН КОСМОС НОВИНКА
постільна білизна

3

від

89900грн

від

-100 грн

79900грн

Розміри: півтораспальний (підковдра 145х210 см, простирадло 145х210 см, 2 наволочки 50х70 см);
єврокомплект (підковдра 200х220 см, простирадло 220х240 см, 2 наволочки 50х70 см)
Зовнішній вигляд товару може відрізнятись від зображення!

4

ЕДЕМ
Код: 110024491

2
1
1

Плед. М’яка флісова тканина. Розмір 120x160 cм
Код: 110051108, 110050846

2

69900грн

килимок. Наповнення: піна з пам’яттю 2 см. Розмір 100x150 cм
Код: 110048082, 110049175

3

Подушка. Розмір 40x60 cм
Код: 110049171, 110049120

49900грн

Наматрацник Аквастоп

4

Код: 106159958

1399

00

грн

ковдра. Розмір 140x200 cм
Код: 110049170, 110049119

149900грн

Наповнення: 100% мікроволокно Wellsleep. Покриття: 55% евкаліптові волокна Тенсель, 45% бавовна.

32

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

www.topshoptv.com.ua

Верхня сторона: махрова тканина
(80% бавовна, 20% ПЕ), нижня сторона:
водонепроникне покриття (ПЕ)

від

449

00
грн

Розмір: 80x200 cм.
Наявні різні розміри.

замовляйте зараз

від

79900грн

від

-200 грн

59900грн

(044) 492-81-19
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дезінфекція
без хімікатів
Нано — пароочисник
для підлоги
ОСЕЛ Я і
ГОСПОДАРСТВО

КРАЩА
ЦІНА

Код: 110012911

Цей інноваційний пароочисник ефективно
видаляє бруд та дезінфікує поверхні, роблячи
Вашу оселю безпечною та захищеною від мікробів!
• Виробляє суху пару, завдяки якій
підлога висихає за лічені секунди
• Безпечний для використання
на будь-яких поверхнях — плитці,
лінолеумі, ламінаті та килимах
• Потужність 1100 Вт

Вдома
безпечно
Вивчайте поради з Homeology
та дізнайтесь, як перетворити
власну домівку на чисте
та безпечне помешкання!

C

віт навколо
змінюється, тож
і ми змінюємо
власні звички
та спосіб життя.
Дбайливо зберігаємо
тепло і затишок рідної
оселі, бо саме там
ми шукаємо сили та
натхнення. Ось чому
так важливо вчасно і
ретельно прибирати свій

34

дім. Найкращий спосіб
очищення
та дезінфекції —
гаряча пара! З Ровус
Наностімер легко
обробляти будь-які
поверхні — підлогу, стіни,
вікна, м’які меблі тощо.
Пристрій важить всього
1400 грамів, тож
це справді неважко!

Бережіть себе!

www.homeology.live/ua

HOMEOLOGY

Вбиває до
99% бактерій,
вірусів
та інфекцій!

ПОРАДА #3

• Плануйте вологе
прибирання два-три рази
на тиждень;
• Розпочинайте очищення
з менш брудних
поверхонь, рухаючись
зверху донизу
• Не забувайте про
м’які дитячі іграшки —
їх доречно обробляти
парою

ДІЗНАЙТЕСЬ
БІЛЬШЕ

АНО
ПРОТЕСТОВ

ЯК ПРАЦЮЄ
НАНОСТІМЕР?
Молекули води всередині
парової камери,
стикаючись одна з одною,
руйнуються і стають дуже
маленькими — дійсно
нанорозміру. В результаті
утворюється суперсуха
пара, яка потрапляє углиб
поверхні та ефективно
очищує її.

замовляйте зараз

259900грн

2469

-5%

10
грн

Запитуйте
НАБІР аксесуарІВ
Код: 110036641

29900грн

(044) 492-81-19
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ОСЕЛ Я і Г ОСПО Д А РСТВО

ЗНИЖКА

-50%

ЗНИЖКА

-50%

Додавайте
дезінфектор

дезінфікує

СИЛОЮ
ПАРИ

ДЛЯ ЧИСТОТИ ВАШОЇ

ОСЕЛІ

о н о в л е н а мод е л ь

Природний спосіб

очищення

СПРЕЙ МОП ПЛЮС —
ШВАБРА

СПРЕЙ МОП ШВАБРА
ТА ПУЛЬВЕРИЗАТОР

Код: 110047226

Код: 110063732

Код: 110042031

Код: 110064404

• Вакуумне очищення, очищення парою
чи поєднання цих функцій
• Безпечно для дітей та тварин —
дезінфекція без хімічних речовин
• Підходить для всіх видів підлоги
• Потужність пароочисника: 1200 Вт
• Поглинаючі насадки з мікрофібри

• Основний блок — для загального
прибирання, та портативний —
для важкодоступних поверхонь
• HEPA-фільтр, що миється,
500 Вт
уловлює найдрібніші часточки
от
пилу, перешкоджаючи
ужніст
розвитку алергічних реакцій

• Для сухого та вологого прибирання
• Шкребок для видалення застарілого
бруду
• Резервуар з водою та функція
розпилення

У комплекті: насадка для килимів,
насадка для всмоктування

Портативний
блок

• Природний спосіб очищення:
водопровідна вода + кухонна сіль
• Видаляйте бруд та жир, проводьте
загальну дезинфекцію
• 2 в 1: швабра для підлоги та
пульверизатор для поверхонь
• Насадки з мікрофібри багаторазового
використання

грн

600

У комплекті: рукоятка,
насадка для підлоги,
насадка для щілин

36

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

конте

Пульверизатор

й

299900грн
50

1499

25.08

99900грн

Швабра
Mл

У продажу з

р

799900грн 7649

Знімний
шкребок

m к е ль
аб

5

%
10 -10

НОВИНКА

не

НОВИ

ь

шторм — вертикальний
пилосос

П

Посейдон — паровий
пилосос ПЛЮС
НКА

грн

www.rovus.com.ua

99900грн
50

499

грн

Запитуйте
НАБІР
АКСЕСУАРІВ

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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ВИНКА

ОСЕЛ Я і Г ОСПО Д А РСТВО
Сухе
прибирання
з водним
фільтром

Вологе
прибирання

Видування

Насос

КРАЩА
ЦІНА

ПЕРСОНАЛЬНИЙ НО
ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ
Код: 110063796

Скажіть НІ — мікробам,
вірусам, пилу та
неприємним запахам!
• Надає повітрю свіжості,
усуває небажані запахи
• Очищує повітря від
бактерій, пилу, диму,
побутових забруднювачів
• Знищує патогенні
мікроорганізми
завдяки УФ променям

Пилосос Віктор
Код: 110012909

3 в 1: сухе прибирання,
вологе прибирання,
видування повітря/насос
• Подвійна система фільтрації
(водний та HEPA-фільтр)
усуває пил та алергени
• Потужність: 1200 Вт

329900грн

3134

-5%

10
грн

У комплекті: телескопічна труба,
щітка для підлоги, щітка зі скребком,
кругла щітка, насадка для меблів,
насадка для щілин, насосна насадка

ВІКТОРІЯ – ПИЛОСОС-ШВАБРА

-1400

грн

LED-підсвічування

38

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

Дезинфікує ультрафіолетом Усуває неприємні запахи

Вбиває бактерії
та віруси

лише

99900грн

АСТРІЯ — ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ

Код: 110012928

Універсальна система
очищення: вертикальний
пилосос і швабра
в одному пристрої!
• Потужна циклонічна
технологія та турбошітка для ідеального
прибирання
• Унікальні бічні щітки
для збору пилу у кутках
• Багаторазова тканинна
насадка, що відмінно
поглинає вологу
•	Бездротовий, працює
від акумулятора
• Час автономної роботи
до 60 хвилин

Вертикальний пилосос

• Очищує повітря від пилу, бруду
та алергенів
• Трирівнева система фільтрації
уловлює найдрібніші часточки
пилу та позбавляє оселю від
неприємних запахів
• 3 швидкості, автоматичний
режим та режим сну
• Таймер до 8 годин
та індикатор заміни фільтра
Код: 110039498

749900грн

-10%

674910грн

Ручний пилосос

699900грн

559900грн

www.rovus.com.ua

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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ОСЕЛ Я і Г ОСПО Д А РСТВО

Ультра Відпарювач для одягу
Код: 106150819

• Відпарювання та прасування
одягу, меблів і штор
-10%
• Потужність: 1200 Вт

159900грн

143910грн
Вбудований
контейнер

БУЛЛЕТ МОП — ШВАБРА
Код: 110038663

• Багаторазова насадка
ЗНИЖКА
з мікроволокна
%
не залишає розводів
• Ручка обертається на 360°
• Для прибирання будь-яких
видів поверхні: паркетної
підлоги, плитки, мармуру,
граніту, бетону тощо.

-30

ЗНИЖКА

-25%

1 Натисніть та
утримуйте кнопку.
Підніміть ручку догори,
щоб утримувати
насадку у футлярі.

ІНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

2 Відпустіть кнопку,
опустіть футляр
донизу та підніміть
ручку, щоб вижати
насадку
з мікроволокна.
3 Натисніть
кнопку, опустіть
ручку донизу,
щоб розкласти
насадку.

Код: 110012917

Використовує силу стиснутого
повітря, і за лічені секунди прибирає
засмічення у трубах та стоках.
• Очищує без хімікатів, не потребує
підключення до електромережі
• Завдяки трьом різним насадкам
ефективно видаляє бруд із кухонної
раковини, ванної, унітазу та стоків

119900грн
40

89930грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

89900грн

62930грн
www.rovus.com.ua

ТОРНАДІКА –
КУЛЬТИВАТОР
ДЛЯ КОПАННЯ
КАРТОПЛІ
Код: 110034983

НОВИНКА

• Зручна конструкція —
не потрібно згинатися
• Висота регулюється
у 3 положеннях

1199

00
грн

Пеінт Рейсер –
набір для фарбування
Код: 110008894

• Налийте фарбу в контейнер, закрутіть
кришку та починайте фарбувати
• Фарба просочує поверхню ролика
в залежності від сили натискання
У комплекті: ролик для фарбування великих
поверхонь, ролик для маленьких поверхонь,
насадка для фарбування кутів, підставка
під ролик, ємність для фарби

999

00
грн

899

10

-10%

грн

Пест Репілер —
відлякувач комах
та гризунів
Код: 105932872

• Діє електромагнітними
імпульсами на нервову
систему шкідників,
змушуючи їх тікати
• Радіус дії — 230 м2
• У комплекті 2 прилади

59900грн
замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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Шиацу Масажер
для всього тіла
Код: 106080409

З Д ОРОВ ’ Я
К РАС А
т а СПОРТ

3 в 1 БЕЗДРОТОВИЙ
ПАЛИЧКОВИЙ МАСАЖЕР
ПРОФЕСІЙНИЙ
Код: 110037837

Час для
спа-процедур

С

еред метушні
сьогодення
важко знайти
час та приділити
увагу собі.
Але зупиніться і спробуйте
СПА-терапію — це
справжній порятунок,
щоб віднайти баланс між
тілом та душею. Чудово,
що це можна зробити,
залишаючись вдома!
Велнео радить розпочати з
очищення шкіри обличчя
та тіла (стор. 44), потім
побалувати ніжки теплою
ванною з морською
сіллю. І, наостанок,

42

спробуйте вібраційний
розслабляючий масаж,
щоб зняти відчуття втоми
та покращити кровообіг
(стор. 43). Доречі,
приємна тиха музика
та ароматні свічки
допоможуть у створенні
ідеальної атмосфери
для відпочинку.

З любов’ю
до себе!

www.homeology.live/ua

• Функція вібраційного масажу
• Охолоджувальна і зігріваюча терапія
• 3 режими інтенсивності масажу
• Гнучка голівка пристрою ідеально
пристосовується до контурів тіла

HOMEOLOGY

ПОРАДА #4

-10%

399900грн 359910грн
Бек — килимок
Для масажу
та розтяжки спини

Скраб для тіла своїми
руками: змішайте в
рівних пропорціях
коричневий цукор та
оливкову олію, додайте
кілька крапель улюбленої
ефірної олії (наприклад,
олію лаванди, меліси чи
вербени)

Код: 110014736

• Розтягує та тонізує м’язи спини
завдяки надуванню та здуванню
повітряних камер
• Сприяє вирівнюванню хребта

9999

00
грн

0%
10 -1
грн

8999

ДІЗНАЙТЕСЬ
БІЛЬШЕ

• 4 види масажу: шиацу, розминаючий,
зігріваючий, ароматерапевтичний
• Тривимірний масаж для різних частин
тіла: шиї, плечей, передпліч, стегон,
спини, ніг

ЗНИЖКА

-50%

399900грн
50

1999

8 масажних роликів

грн

5 в 1 МАСАЖЕР
ДЛЯ ВСІЄЇ СПИНИ ТА ШИЇ
Код: 110041160

• П’ять режимів масажу: шиацу,
повітряний компресійний,
роликовий, вібраційний,
зігріваючий
• Компресійний масаж
покращує кровообіг,
поліпшує стан шкіри,
розслаблює
і тонізує м’язи
• 3 режими вібрації
• Автоматичне
відключення
за 15 хвилин

8999

00
грн

замовляйте зараз

8099

(044) 492-81-19

10

-10%

грн

43

зд о р о в ’ я , к р а с а т а с п о р т

ЗНИЖКА

-50%

ВЕЛФОРМ КЛІР — ПРИЛАД
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ
Код: 110033461

• Ефективно очищує та оновлює шкіру
завдяки вакуумній технології
• 3 насадки для очищення шкіри
та 1 насадка для пілінгу
119900грн
• Працює
50
від акумулятора
грн

599

ТВІЗ ПРЕМІУМ ПЛЮС —
ПРИЛАД ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ
ВОЛОССЯ
• 4 насадки
для догляду
за обличчям:
для епіляції, гоління,
вібраційного масажу
та щіточка для
очищення шкіри
• Видаляє навіть
найкоротші
волоски
• Працює від
акумулятора

159900грн
50

799

грн

ВАКУУМНИЙ ТРИМЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ
ЗНИЖКА

-40%
у
У продаж
з 25.08

Код: 110037789

• Компактний тример ідеально корегує
форму бороди, вус чи бакенбардів
• Вбудований контейнер для збору
волосся з вакуумною технологією
• 10 налаштувань довжини
волосся – від 1,5 до 16 мм
• Автономна робота
приладу — 40 хвилин

89900грн

МАГАЗИНИ

Код: 110045528

53940грн

К иї в
ТЦ “Метроград”,
вул. Велика Васильківська,
квартал “Товари для дому”,
(044) 499-66-09
ТРЦ “Район”,
вул. М. Лаврухіна, 4А,
2-й пов., (044) 371-15-05
вул. О. Тихого (Виборзька),
103, (044) 492-81-04
ВІННИЦЯ
ТРЦ “Мегамолл”,
вул. 600-річчя, 17Е,
(0432) 50-85-97

Д ні п р о
ТЦ “APPOLO”,
вул. Титова, 36,
(056) 375-74-81
ТЦ “Караван”,
cмт. Слобожанське,
вул. Нижньодніпровська,
17, 2-й пов.,
(056) 747-91-74
З А п о р іжжя
ТРЦ “City Mall”,
вул. Запорізька, 1Б,
(061) 280-44-96
КРИВИЙ РІГ
ТЦ “Сонячна Галерея”,
пл. 30-річчя Перемоги, 1,
(0564) 90-55-45
львів
ТРЦ “Вікторія Гарденс”,
вул. Кульпарківська,
226А, (032) 259-20-46

О Д ЕС А
ТЦ “Афіна”, пл. Грецька, 3/4,
(048) 796-52-95
ПОЛТ А В А
ТРЦ “Екватор”,
вул. Ковпака, 26,
(0532) 62-99-58
Ха р кі в
ТЦ “Караван”,
вул. Героїв Праці, 7,
(057) 728-18-31
Ч е р ка с и
ТЦ “Будинок Торгівлі”,
б-р Шевченка, 207,
(0472) 59-98-48
Ч е р нігі в
ТРЦ “Голлівуд”,
вул. 77 Гвардійської
дивізії, 1В,
(0462) 94-21-36

М И К ОЛ А Ї В
“Сіті Центр”,
просп. Центральний, 98,
(0512) 58-37-87

ГА РА Н Т І Ї та А К Ц І Ї
Як зробити замовлення? 1. Оберіть у каталозі
бажану продукцію. 2. Телефонуйте (044) 492-81-19,
консультант відповість на всі Ваші запитання та
оформить замовлення. Якщо Ви бажаєте, консультант перетелефонує Вам у зручний для Вас час.
3. Продукцію буде доставлено Вам поштою або
кур’єром. Отримайте Ваше замовлення, і лише після
цього сплачуйте. Ви не оплачуєте наперед. Якщо товар з будь-яких причин Вам не підійде, Ви можете
повернути його протягом 14 днів, не враховуючи дня придбання (якщо товар належить до групи
товарів, які підлягають поверненню згідно ЗУ “Про
захист прав споживачів”). Гроші за товар будуть на-

діслані Вам поштою. Каталог та спеціальні пропозиції у ньому діють з 15.08.2020 по 31.10.2020. Ціни,
зазначені у каталозі, дійсні станом на 05.08.2020.
Актуальність цін, будь ласка, уточнюйте за телефоном
(044) 492-81-19.
Організатором всіх акцій є ТОВ “Студіо Модерна”, що
знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава
Гавела, 6, літера «З». Грошові еквіваленти подарунків
не видаються. Компанія залишає за собою право змінювати терміни та умови проведення акцій каталогу.
В акціях з подарунками не мають права брати учать
співробітники ТОВ “Студіо Модерна” та їх рідні. Компанія залишає за собою право змінювати ціни на товари, що входять до каталогу.
Увага: ціни на товари можуть змінюватись!

Згідно Закону України “Про захист персональних даних” ТОВ “Студіо Модерна” повідомляє Вас про внесення Ваших персональних даних до Бази персональних даних контрагентів ТОВ “Студіо Модерна” на необмежений строк з метою довгострокового співробітництва, зокрема, обробки замовлень на придбання товарів (послуг) компанії (пов’язаних
з нею осіб, комерційних партнерів), отримання рекламних і спеціальних пропозицій. Для реалізації зазначеної мети обробки ТОВ “Студіо Модерна” може передавати персональні дані третім особам. Як суб'єкт персональних даних Ви маєте наступні права: знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані,
її призначення та найменування та місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо
отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних; на доступ до своїх персональних даних, що містяться
у відповідній базі персональних даних; отримувати не пізніше, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь
про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень,
передбачених законом; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію
фізичної особи; звертатись з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту в разу порушення законодавства про захист персональних даних.
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Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

www.topshoptv.com.ua

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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Крокуємо
з користю

К

ожен день
ми ходимо
по справах,
поспішаємо
на зустріч
чи влаштовуємо довгі
прогулянки парком.
Ходьба пішки позитивно
впливає на роботу
серця, органів дихання,
покращує кровообіг і
зміцнює м’язи. Скільки
кроків в середньому
потрібно робити щодня?
ВОЗ рекомендує не менше
10 000 кроків на день.
Але — це дуже особливий
параметр, який залежить

46

від віку, самопочуття та
мети, якої хочете досягти.
Якщо потрібно схуднути,
то ходити бажано
швидко та обов’язково
контролювати частоту
серцевих скорочень.
Для підтримання
здоров’я бажано гуляти
у повільному темпі та на
свіжому повітрі. Вцілому
достатньо від 30 до 60
хвилин прогулянки
щодня.

www.homeology.live/ua

HOMEOLOGY

ПОРАДА #4

• Дихайте правильно:
вдихайте носом,
а видихайте через рот
• Взувайте комфортне
взуття, що має спеціальну
устілку, яка пом’якшує ходу
• Використовуйте
крокомір — прилад
для підрахунку кількості
кроків

Саме те, що Ви шукаєте восени —
абсолютний комфорт і вишуканий дизайн!
• Зручні, дихаючі та теплі матеріали ззовні
• Гумові вставки на підошві запобігають ковзанню
• Заокруглена підошва для амортизації
• Устілка з піни з пам’яттю для додаткового
комфорту

Код: 110052539

ДІЗНАЙТЕСЬ
БІЛЬШЕ

НОВИНКА

ФІТ КРОСІВКИ

Кольори: коричневий,
темно-синій, темно-сірий
Розмір: 36–46 (унісекс)

129900грн

1104

20

-15%

грн

замовляйте зараз

НАТАЛІЯ, Київ
В мене вже п’ять пар взуття
Вокмакс! Приваблює розмаїття
моделей — від класичних до більш
сучасних. Комфортні та зручні,
бо мають широку заокруглену
підошву.

СТАЙЛ

Код: 110053061

Колір: сріблястий
Розімір: 36–42 (жіночі)

159900грн

1439

10

(044) 492-81-19

-10%

грн
47

в зу т т я т а о дяг

ТРЕНД МОКАСИНИ
ПІД ЗМІЇНУ ШКІРУ

КОМФОРТ БАЛЕТКИ ЗІ СТРІЧКАМИ
Код: 110044428

1499

00

грн

Код: 110043807

0%

40 -4
грн

899

1799

00

Кольори: чорний, бежевий, рожевий
Розміри: 36–42

ТРЕНД КЕДИ

грн

0%

50 -5
грн

899

Кольори: червоний, білий, чорний
Розміри: 36–42

ФІТ КРОСІВКИ ШКІРЯНІ

ТРЕНД КЕДИ
МІЖСЕЗОННІ НОВИНКА

Код: 110047213

Код: 110052224

ЛІ М ІТ О В А Н А ЛІНІЙК А

Код: 110044083

ЗНИЖКА

Безліч комбінацій стилю!
Обирайте класичний дизайн

-50

%

4 моделі, 4 різні дизайни, 10 кольорів,
Розмір: 36-42
00

1299

649

ШКІРА

Колір: чорний
Розміри: 37–42

грн

50
грн

1999

00
грн

Або вибухові кольори з колекцій
зі смугастим принтом та Омбре

Піна з пам’яттю

1799

10

-10%

грн
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Кольори: чорний,
коричневий
Розміри: 36–46

КОМФОРТ НАПІВЧОБОТИ
ЗІ ШНУРКАМИ
НОВИНКА

КОМФОРТ НАПІВЧОБОТИ
СПОРТИВНІ
НОВИНКА

Код: 110052390

Код: 110052808

У продажу з

15.09

У продажу з

15.09

І додайте яскравості у своє життя
з блискучими кедами!

1199

00
грн
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Детальніше про замовлення
та акції на стор. 45

www.walkmaxx.com.ua

Кольори: темнокоричневий, сірий,
рожевий
Розміри: 36–42

замовляйте зараз

1599

00
грн

Кольори: коричневий,
оливковий.
Розміри: 36–42

(044) 492-81-19
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ЧЛЕН

КРАЩА

ЦІНА

ІВ

УБУ

ТІЛЬКИ

ЛЯ

КЛ

ДОДАТКОВА
взуття та одяг
ЗНИЖКА 5%

Д

АНТОВАНА
ГАР

П Р Е М ІУ М

подарунок*

на всі неакційні
товари!
ЕКСКЛ Ю ЗИВ

подарунок**
при вступі до клубу

при вступі до клубу

ЕКСКЛ Ю ЗИВН А ЗНИ Ж К А
тільки для членів К лубу 5 Зірок

СТАР ЛЕДЖЕНД НАБІР
СКОВОРІДОК (Ø 24 см, 28 см)

Пакети
для зберігання

-30%

Код: 110044746

До
Після

160x180 cм

РОВУС ДОРОЖНЯ
праска

99900грн

ПРЕМІУМ
Знижка 5%
на всі неакційні товари

ДАРУЄМО ВАМ купони на знижку до 200 грн***
на Ваше наступне замовлення
1 купон на знижку –10% при купівлі високих
матраців
Подарунки до дня народження
Персональний буклет ексклюзивних
пропозицій
Розіграш цінних подарунків
Отримання першими sms/viber та email
з акційними пропозиціями, яких немає
в каталозі
Безкоштовні каталоги
Період дії картки 1 рік

119900грн

ЕКСКЛЮЗИВ
Знижка 5%
на всі неакційні товари

ДАРУЄМО ВАМ купони на знижку до 300 грн***
на Ваше наступне замовлення
2 купони на знижку –10% при купівлі високих
матраців
Безкоштовна доставка усіх Ваших
замовлень протягом 2-х років
Подарунки до дня народження
Персональний буклет ексклюзивних
пропозицій
Розіграш цінних подарунків
Отримання першими sms/viber та email
з акційними пропозиціями, яких немає
в каталозі
Безкоштовні каталоги
Період дії картки 2 роки

Отримайте
більше
переваг!

Ек ск лю

Картка

-40% 1499 40

00
грн

ДОРМЕО 2 В 1
ЛЕГКА КОВДРА

№

зи в

899

Код: 110014366

Код: 110014367

20930грн

34930грн

29900грн

Комплект 3 шт
45x58 см, 55х86 см,
100х60х47 см

грн

49900грн

Комплект 5 шт
45x58 см (2 шт), 55х86 см
(2 шт), 100х60х47 (1 шт)

Вітаємо щасливих
переможців
розіграшу цінних
подарунків!

Колєсніков Віктор
Васильович
(Рокитне) —
Дормео Подушка Ерґо комфорт

Копичко Ольга Василівна
(Кременчук) —
Делімано Стар Ледженд
Набір з 4 предметів

Корочкіна Оксана
Дмитрівна (Київ) —
Велнео 4 в 1 Масажер
для всієї спини та шиї

Станьте членом Клубу та беріть участь у наступному розіграші подарунків!
*Під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить Картка Клубу та Ровус Дорожня праска загальною
ціною 699 грн. **Під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить Картка Клубу та Дормео 2 в 1
легка ковдра загальною ціною 1199 грн. Компанія залишає за собою право заміни подарунка на рівноцінний. ***Купони на знижку при
наступному замовленні. Для картки Ексклюзив: купон призначений для використання виключно членами Клубу 5 Зірок та дійсний 90 днів
з моменту оплати картки Клубу 5 Зірок. Для картки Преміум: купон призначений для використання виключно членами Клубу 5 Зірок та
дійсний 30 днів з моменту оплати картки Клубу 5 Зірок. Знижки по купону не сумуються з іншими купонами. Ціна членства у Клубі
на 1 рік (картки Преміум/Преміум срібна) — 699 грн, на 2 роки (картки Ексклюзив/Ексклюзив срібна) — 1199 грн.

замовляйте зараз

(044) 492-81-19
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РЕ К ОМЕ Н Д У Є МО

Кухонний
комбайн 7 в 1
стор. 13

ЗНИЖКА

-50

%

Замовляйте зараз
(044) 492-81-19

Наш консультант відповість на всі Ваші запитання та
оформить замовлення. Якщо Ви бажаєте, консультант
перетелефонує Вам у зручний для Вас час

www.topshoptv.com.ua
Магазини
Шукайте магазини Топ Шоп у своєму місті (стор. 45)

Ви одержали цей каталог, тому що
дали свою згоду на отримання від ТОВ
«Студіо Модерна» інформації стосовно
персональних
пропозицій,
нових
товарів та акцій, також електронних
поштових
повідомлень,
SMS/Viber
повідомлень та друкованої продукції. Ви
маєте змогу припинити обробку Ваших
персональних даних та відкликати Вашу
згоду, зателефонувавши за номером
0 800 505 202. Ви також можете заперечити
використання, обробку, зміну та знищення
Ваших персональних даних та доступ до
них третім особам. У разі виникнення
питань чи скарг щодо цього питання,
будь ласка, звертайтесь за номером
0 800 505 202 або отримайте юридичну
консультацію.

