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Оновіть свій

МАТРАЦ
Стор. 24-26

-20

%

на всі
матраци

-50%

-300ггрн
рн

ЗНИЖКУ

Ø 28
28 см
см
НАБІР
АДАПТІВҐОУ

Стор. 311

СКОВОР
СКОВОРІДКА
СКОВОР
О ІДК
КА
СТАР Л
ЛЕДЖЕНД
ЕД ЕНД
ЕДЖ

www.topshoptv.com.ua

Знайдіть
свою

Стор. 7

(044) 492-81-19

Стор. 3

Код каталогу:
КТТШ-0220

ЗМІСТ
КУХНЯ
стор. 4–19

Д І М та З АТ И Ш О К
стор. 22–33

Зустрічаймо
зміни

разом!
Дорогі пані та панове!
Я рада вітати вас на сторінках
цього оновленого каталогу
Топ Шоп — найкращого помічника у виборі преміальних
товарів за доступними цінами. Як і завжди, ми невтомно працювали над тим, щоб
новинки з цього випуску вас
приємно здивували, а світові бестселери продовжували
радувати своєю якістю!
Зараз, коли весна вже майже
на порозі, і так хочеться яскравих барв та емоцій, пропоную
взяти участь у нашій акції на
стор. 3. Шукайте під скретчем
свої виграшні знижки та замовляйте найкращі товари за
ще вигіднішими цінами.
Так, ми вдосконалюємось для
вас, проте є дещо, що залишається незмінним — це якість
наших товарів та бездоганний
сервіс, які упродовж багатьох
років є головною візитівкою
Топ Шоп.
Тож, обирайте до вподоби, користуйтесь з радістю і нехай
зміни у вашому житті будуть
лише на краще!

ОЛЕНА СТОРОЖУК
директор з продажу
за каталогами

ОСЕ ЛЯ і ГОСПОДАРС ТВО
стор. 34–43

З Д О Р О В ’ Я , К РА С А т а С П О Р Т
стор. 44–47

ВЗУ Т ТЯ та ОДЯГ
стор. 48–49

КЛУБ 5 ЗІРОК
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

ЗІТРІТЬ та

ЗНИЖКИ до

ЗАМОВЛЯЙТЕ

(044) 492-81-19

50%

Загадковість весни — у її незабутніх
відкриттях! Беріть участь у акції
та дізнавайтесь, які цікавинки і сюрпризи
підготувала для Вас найочікуваніша
пора року.

1 Зітріть захисне покриття, знайдіть
Вашу виграшну комбінацію

2 Шукайте в каталозі товари, позначені
Вашою позначкою, та скористайтесь
знижкою

3 Телефонуйте за номером

(044) 492-81-19, назвіть оператору
код купона та робіть замовлення
товарів з каталогу

УВАГА! Якщо Вам випала комбінація

Приклад цінників
на товари зі знижкою

99900грн

69930грн
якщо у Вас купон
зі знижкою 30%

звичайна ціна

79920грн

49950грн

якщо у Вас купон
зі знижкою 20%

якщо у Вас купон
зі знижкою 50%

Детальніше про акцію на стор. 20

КРАЩІ
ПРОПОЗИЦІЇ

Ви можете скористатись ТРЬОМА знижками!

-20%
НАЙСЕР ДАЙСЕР —
НАБІР ДЛЯ НАРІЗАННЯ
Стор. 14

-30%
ДЖОЙ
ЙОГУРТНИЦЯ
Стор. 12

-50%
ПОДУШКА КЛАСИЧНА
АЛОЕ ВЕРА
Стор. 29

Поспішіть скористатись купоном! Кількість товарів обмежена!

К У Х Н Я

Готуйте.

СВЯТКУЙТЕ.
Кожного дня!

Розпочніть
озпочніть р
рік
ікк ззіі зд
здорових
дор
ров
ових
их ззвичок
вичо
ви
чокк — ро
чо
р
роз
розпочніть
озпочніть
зп
із кухні!
Делімано знайомить Вас із найкращими кухонними
кухонни
рішеннями для корисних та найсмачніших страв.

Брюсельська
капуста
З РОЗМАРИНОМ
ІНГРЕДІЄНТИ:
• 500 г брюсельської
капусти, порізаної навпіл
• 3 ст. л. оливкової олії
• 2 подрібнених
зубчики часнику
• ½ ч. л. солі
• ¼ ч. л. перцю
• 200 г панірувальних
сухарів
• 1 ½ ч. л. розмарину

4

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

ПРИГО
И ТУВАННЯ
Олію, часник, сіль та перець
помістіть у мікрохвильову
піч на 30 секунд. Полийте
паростки капусти 2-ма ложками олійної суміші, помістіть
капусту у чашу Мультипечі
і готуйте при 180 °С 4-5 хвилин.
Перемішайте паростки. Продовжуйте обсмажувати, помішуючи кожні 4–5 хвилин, до легкої золотавої скориночки.
Посипте паростки панірувальними сухарями і розмарином,
полийте залишками олійної
суміші. Готуйте ще 3-5 хвилин,
поки паростки капусти не
зарум’яняться.

www.delimano.com.ua

П О В Е Р Н Е Н Н Я Б Е С ТС Е Л Е РА

МУЛЬТИПІЧ
Готує ваші улюблені смажені
страви із золотавою скоринкою
без використання олії!
• Готування гарячим повітрям
без додавання олії
• Об’єм: 2,5 л
• Регулювання температури,
таймер та функція
автоматичного відключення
• Потужність: до 1500 Вт

Смажені та здорові
страви –

це можливо!

Код: 110016408

399900грн

239940грн

-40%
Смаження повітрям
робить страви
хрусткими зовні
та соковитими —
всередині!

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19

5

КУХНЯ
АНТИПРИГАРНЕ
ПОКРИТТЯ

ДЛЯ ВСІХ
ВИДІВ
ПЛИТ

СТІЙКЕ ДО
ПОДРЯПИН

ЛЕГКО
МИТИ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА

МОЖНА
МИТИ В
ПОСУДОМИЙНІЙ
МАШИНІ

ЕКОЛОГІЧНА

ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВУ
НА ВАШІЙ КУХНІ!
Посуд, що поєднує у собі силу і красу найцінніших матеріалів світу — титану,
каменю, срібла та алмаза. Восьмишарове покриття Квантаніум нового покоління
та вишуканий дизайн — це справжня магія на Вашій кухні!

МАТЕРІАЛИ ПРЕМІУМКЛАСУ: титан, камінь, срібло та алмаз,
які поєднуються на екологічно чистій водній основі
МІЦНЕ ПОКРИТТЯ: високоякісна емаль на сталевій основі
СУПЕРЯКІСНЕ АНТИПРИГАРНЕ ПОКРИТТЯ: надзвичайно легкий
догляд без зусиль

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН: підходить для усіх видів плит та духовок
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ СМАК: Ваші улюблені страви більш смачні
та соковиті — навіть без використання олії
6

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.delimano.com.ua

НОВИНКА
СКОВОРІДКА
(Ø 28 см)

ЗНИЖКА

-300

грн

Код: 110044830

49900грн
ПОСУД ДЕЛІМАНО СТАР ЛЕДЖЕНД
79900грн

КАСТРУЛЯ (Ø 20, 24 см)

КРУГЛА ФОРМА (Ø 24, 26, 28 см)

Код: 110044732

Код: 110043446

від

79900грн

від

79900грн

КАСТРУЛЯ-СОУСНИЦЯ (Ø 18 см)

ФОРМА ДЛЯ ВИПІКАННЯ

Код: 110044747

(35х21 см)
Код: 110044744

59900грн
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

99900грн
(044) 492-81-19

7

КУХНЯ

НАБІР ПОСУДУ
Д РОССІ КРІСТАЛ

НОВИНКА

-10%

• Надзвичайно стійке антипригарне покриття,
збагачене часточками кристалів
• Алюмінієва основа робить посуд легким і рівномірно
розподіляє тепло
• Для всіх видів плит, можна використовувати у духовці
Код:
Код
д: 110041361

639900грн

5759
75910грн

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

ГУРМЕ СТОЛОВІ ПРИБОРИ
(набір 24 предмети)
Матеріал: високоякісна
нержавіюча сталь
У комплекті:
6 столових виделок,
6 столових ножів,
6 столових ложок,
6 чайних ложок
Код: 110036057

249900грн
8

АНТИПРИГАРНЕ
ПОКРИТТЯ

ДЛЯ ВСІХ
ВИДІВ
ПЛИТ

СТІЙКЕ ДО
ПОДРЯПИН

ЛЕГКО
МИТИ

МОЖНА
МИТИ В
ПОСУДОМИЙНІЙ
МАШИНІ

НАБІР ДЛЯ ВСІЄЇ

РОДИНИ

ЗНИЖКА

-30%

174930грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.delimano.com.ua

КУХОННИЙ КОМБАЙН
• 6 швидкостей та імпульсний режим
• Ємність 4,5 л з нержавіючої сталі
• Змішувальна головка
обертається в процесі
роботи приладу
• Потужність: 1000 Вт

Гачок для тіста

-20%

Вінчик

Насадка-збивач

Код: 110033924

549900грн 439920грн
Запитуйте ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
М’ЯСОРУБКА

НАСАДКА ДЛЯ ПАСТИ
ТА ПЕЧИВА

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

ШАТКІВНИЦЯ
І ТЕРТКА

ЧАША
БЛЕНДЕРА
(1,5 л)

(044) 492-81-19
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КУХНЯ

ГОТУЙТЕ

ЛЕГКО

ЕДЕЗІЯ — БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОКАСТРУЛЯ
•
•
•
•
•

Замінює більшість кухонних приладів: піч, духовку, гриль, мультиварку, пароварку!
Можливість повільного готування (при високій або низькій температурі)
Функція підігріву, підтримання страв теплими до 12 годин
Велика чаша (5,6 л) з антипригарним покриттям
Потужність: 1350 Вт
Код: 110030232

749900грн

674910грн

МУЛЬТИВАРКА 20 в 1
• 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
Код: 110024520

369900грн

295920грн
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ

ШЕФ-КУХАР

10

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.delimano.com.ua

ЕР
Л
СЕ
Т
С
БЕ МУЛЬТИВАРКА 18 в 1
• 18 програм для будь-яких страв:
каші, рагу, супи, плов, м’ясо,
випічка, на парі, глінтвейн тощо
• Потужність: 700 Вт
У комплекті: чаша (5 л), мірна склянка,
контейнер-пароварка, ложка, черпак,
книга рецептів
Код: 105973384

339900грн

203940грн

ДЕЛЮКС КАВОМАШИНА ЕСПРЕСО
• Готує одну чи дві
чашки кави одночасно
• Функція підігріву чашок
• Знімний піддон, легке
прибирання, тиха
робота приладу
• Робочий тиск: 15 Бар
• Потужність: 1250 Вт
• Невеликий розмір:
31x19x33 см

-20%

Код: 106137380

699900грн

559920грн
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19
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КУХНЯ

-20%

М’ЯСОРУБКА
• Готуйте котлети, голубці,
вареники чи ковбаски
• Функція реверса
• Потужність: 1800 Вт
• У комплекті: 3 насадки для
фаршу, насадки для ковбасок
та кеббе, штовхач
Код: 106118320

249900грн

199920грн
ДЕЛІМАНО

ДЖОЙ

Ід
Ідеальні
і помічники
і
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!

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

-20%

Код: 106156802

99900грн

79920грн

ЙОГУРТНИЦЯ
7 скляних баночок
(по 200 мл) з кришками
Код: 106153205

89900грн
12

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

62930грн

www.delimano.com.ua

НОВИНКА

МЛИННИЦЯ
ВЕЛИКА
3 в 1: використовуйте
для приготування
великих млинців, омлетів,
або як гриль!
• Антипригарне покриття
• Діаметр: 30 см
• Потужність: 1200 Вт

Млинці

У комплекті: дерев’яна лопатка,
лопатка для розподілення тіста
Гриль

Код: 110043507

Омлет

119900грн

КУХОННІ ВАГИ З ЧАШЕЮ

89900грн

НОВИНКА

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

Код: 110043498

79900грн
СЕНДВІЧНИЦЯ
Гриль

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

Код: 106153195

179900грн
Пончики

Вафлі
Сендвічі

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

125930грн

(044) 492-81-19
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КУХНЯ

НАЙСЕР ДАЙСЕР —
НАБІР ДЛЯ НАРІЗАННЯ
• Швидко нарізайте овочі
та фрукти, яйця, сир, шинку
чи варену ковбасу на салати!
• Кубики у 4-х розмірах:
від 0,5х0,5 до 3х3 см.
Також нарізайте соломкою
2-х видів
Код: 106114820

79900грн

63920грн

ДЕЛІМАНО

БРАВА

Найкращі аксесуари для зручного нарізання,
сервірування та компактного зберігання
Ваших улюблених частувань. Делімано
Брава — коли деталі вирішують все!

СКЛАДАНА ПАРОВАРКА
• Використовуйте як пароварку або сито
• Розміри: висота 8 см, діаметр
від 14 до 23 см

Код: 110030766

00
грн

399
14

20
грн

319

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

НОВИНКА

ДЕРЕВ’ЯНЕ
ПРИЛАДДЯ
У наборі ложка
і 2 лопатки

Код: 110039471

12900грн

ПРИЛАД ДЛЯ НАРІЗАННЯ
СПІРАЛЛЮ
У наборі
3 насадки
з лезами
із нержавіючої
сталі

Код: 105927879

99900грн

69930грн

www.delimano.com.ua

УНІКАЛЬНИЙ ПРУЖИННИЙ

МЕХАНІЗМ
ВИНКА

СЛАЙСЕР НО
ДЛЯ ОВОЧІВ

ЗНИЖКА

-50%

• Інноваційний пружинний
механізм дозволяє нарізати
швидко і безпечно
• 24 види нарізання
Код: 110040562

79950грн

159900грн

Скибочки

Палички

Смужки

Кубики

РУЧНА БАРАБАННА ТЕРТКА
ЗНИЖКА

-50%

СКЛАДАНІ
КОНТЕЙНЕРИ

Насипте необхідну
кількість продуктів та
натисніть на кришку

Натирає, нарізає, подрібнює!
Має 3 насадки з нержавіючої сталі
Код: 110008658

69900грн

48930грн

• Об’єм регулюється
від 750 мл до 1,5 л
• У комплекті
4 вакуумних
контейнери
з кришками
Код: 110036063

00

999

грн

49950грн

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19

15

КУХНЯ

БЛЕНДЕР 2 в 1
2 в 1: блендер і подрібнювач в одному пристрої
• За лічені секунди подрібнює овочі, фрукти,
горіхи і навіть лід
• Працює в імпульсному режимі
• Потужність: 400 Вт
Код: 110034661

199900грн

139930грн

У комплекті: основа з двигуном, ємність
подрібнювача (500 мл), подвійне лезо
подрібнювача, ємність з мірною шкалою
(1,5 л), подвійне лезо блендера, 2 кришки

НОВИНКА

ШЕФ НАБІР НОЖІВ
(2 предмети)
Матеріал: нержавіюча сталь
У комплекті: ніж шеф-повара
(20 см), універсальний ніж (15 см)
Код: 110042061

99900грн
ШЕФ НАБІР НОЖІВ
(10 предметів)
Матеріал: нержавіюча сталь
Вбудоване
точило

У комплекті: універсальний ніж,
ніж шеф-кухаря, обвалювальний ніж,
ніж-сантоку, ніж для стейків (4 шт),
ножиці, підставка
Код: 106094439

119900грн
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Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

95920грн

www.delimano.com.ua

Ваш універсальний
кухонний

ПОМІЧНИК

ЗНИЖКА

-1500

грн

КУХОННИЙ КОМБАЙН 7 в 1
• Двигун з автоматичним
регулюванням потужності
• 2 швидкості та імпульсний
режим
• Об’єм чаші: 1400 мл
• Потужність: 500 Вт
В комплекті
насадки для:

подрібнення

замішування тіста

збивання крему

натирання твердих
продуктів

Вдоскональте СВІЙ КОМБАЙН
00

ЧАША
БЛЕНДЕРА
(1,5 л)

грн

Код: 110033343

Код: 110033342

нарізання
смужками/скибками

3499
00

1999

грн

вичавлювання соку

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

59900грн
(044) 492-81-19
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1

КУХНЯ

НУТРІБУЛЛІТ RX
(10 предметів)
У комплекті: основа з двигуном 1700 Вт,
екстрагуюче лезо, 2 чаші (750 мл, 1250 мл),
глечик для супобластів (1000 мл),
ущільнювач, 2 кришки, ключ для зняття лез

• Екстрагує з продуктів усі корисні
мікроелементи для кращого
засвоєння та заряду енергією
• Подрібнює будь-який продукт
на клітинному рівні

Код: 105885554

799900грн

1
4

2 3

2

3

4

НУТРІБУЛЛІТ 600 НУТРІБУЛЛІТ 600

НУТРІБУЛЛІТ ПРО

(5 предметів)

(12 предметів)

(9 предметів)

У комплекті: основа
з двигуном 600 Вт, чаша
(0,7 л), лезо для екстракції,
інструкція, довідник
зі здорового харчування

У комплекті: основа з двигуном 600 Вт,
хрестове лезо для екстракції, пласке
лезо для сухих інгредієнтів, чаша (680 мл),
чаша з кільцем з ручкою (500 мл), чаша
з ручкою та кільцем (500 мл), 2 кришки,
інструкція, кишеньковий довідник
зі здорового харчування

У комплекті: основа з двигуном
900 Вт, 2 чаші (0.5 л і 0.9 л),
2 кришки, ручка для чаші,
подвійне лезо, інструкція
з використання, кишеньковий
довідник зі здорового харчування

Код: 104532995

Код: 100896055

00
грн

2999
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Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

Код: 104730157

00
грн

3699

449900грн
www.delimano.com.ua
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ГАРЯЧА ВОДА

ЗА ЛІЧЕНІ СЕКУНДИ

БУДЬ-ДЕ!
ЗНИЖКА

-30%

МИТТЄВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ
• Працює за методом проточного
нагрівання
• Потужність: 3 кВт
Код: 102367595

Ванна кімната

Майстерня

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

189900грн
30

1329
(044) 492-81-19

грн
19

Святкуйте разом із ТОП
14 лютого

День
закоханих

24 лютого 1 березня
Масляна

ШОП!

8 березня
Міжнародний
жіночий день

13 березня
Всесвітній
день сну

НАЙКРАЩІ ПОДАРУНКИ чекають Вас
на сторінках цього каталогу!
РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ —

інвестиція, яка заощаджує час та гроші!

Переваги програми додаткового обслуговування:
Уніфіковані сертифікати додаткової гарантії строком
на 2 або 4 роки розповсюджуються на електричні товари,
лінійку посуду Делімано та додаткові матраци Дормео
Безкоштовне післягарантійне обслуговування дозволить
Вам заощадити власні кошти на ремонті
Ви отримуєте новий товар, якщо Ваш товар вийде з ладу
та зробити ремонт буде неможливо
Ви отримуєте гроші, якщо аналогічний товар відсутній на складі
Ви заощаджуєте час, адже наші оператори швидко вирішать
проблеми, що можуть виникнути під час використання товарів

ГА РА Н Т І Ї та А К Ц І Ї
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ? 1. Оберіть у каталозі
бажану продукцію. 2. Телефонуйте (044) 492-8119, 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 оплатіть. Ви не оплачуєте наперед. Якщо товар
з якихось 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 надіслані Вам поштою. Каталог та спеціальні пропозиції у ньому діють з
01.02.2020 по 31.03.2020. Ціни, зазначені у каталозі, дійсні станом на 20.01.2020. Актуальність цін, будь ласка,
уточнюйте за телефоном (044) 492-81-19.

Акція «Загадковість весни»: акція проводиться з
01.02.2020 року до 31.03.2020 року. Акційні знижки зі
стор. 3, поширюються виключно на товари каталогу,
позначені відповідними позначками. Деталі акції за
телефоном (044) 492-81-19.
Акції з подарунками не поєднуються, в одному замовленні можна отримати один подарунок на вибір: подарунок іменинника, або подарунок при вступі до Клубу 5 Зірок, або подарунок
до товару. 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 лишає 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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КИЇВ
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

МАГАЗИНИ

ВІННИЦЯ
ТРЦ “Мегамолл”, вул. 600-річчя, 17Е,
(0432) 50-85-97
ДНІПРО
ТЦ “APPOLO”, вул. Титова, 36, (056) 375-74-81
ТЦ “Караван”, cмт. Слобожанське,
вул. Нижньодніпровська, 17, 2-й пов.,
(056) 747-91-74
ЗАПОРІЖЖЯ
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
МИКОЛАЇВ
“Сіті Центр”, просп. Центральний, 98,
(0512) 58-37-87
ОДЕСА
ТЦ “Афіна”, пл. Грецька, 3/4, (048) 796-52-95
ТРЦ “Сіті Центр Котовський”,
вул. Давида Ойстраха, 32, (048) 705-19-97
ПОЛТАВА
ТРЦ “Екватор”, вул. Ковпака, 26,
(0532) 62-99-58
ХАРКІВ
ТЦ “Караван”, вул. Героїв Праці, 7,
(057) 728-18-31
ЧЕРКАСИ
ТЦ “Будинок Торгівлі”, б-р Шевченка, 207,
(0472) 59-98-48
ЧЕРНІГІВ
ТРЦ “Голлівуд”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1В,
(0462) 94-21-36
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Налаштуйтесь на здоровий сон
вже

ЗАРАЗ!
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А чи знали Ви, що деякі
ковдри та подушки
можуть регулювати
температуру для
комфортного сну?
Представляємо Вам нашу
інноваційну розробку —
набір Адаптівгоу, який
подарує тепло або
прохолоду, коли
Ви цього потребуєте
(стор. 31)
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Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

Факт.
За 2 роки Ваша
подушка накопичує
приблизно 1млн
пилових кліщів.
Ця кількість близька
до населення
Харкова чи Одеси!
Дормео допоможе
обрати подушку, яка
ідеально підійде саме
Вам (стор. 28–29)

Вночі не можете довго
заснути, а зранку не
відчуваєте бадьорості?
Час подбати про власне
спальне місце!
Обирайте ідеальний
матрац (стор. 25–26)
та познайомтесь із нашою
новинкою — обтяженою
ковдрою, що має справді
заспокійливий ефект
(стор. 23)

www.dormeo.com.ua

НОВИНКА

КОВДРА СПОКІЙНИЙ СОН
• Найк
Найкраще рішення для тих,
страждає від безсоння
хто ст
перенапруження
та пер
Дарує
• Да
Д
рує відчуття міцних обіймів
масажу, завдяки чому
і лагідного
л гід
ла
нервову систему
ззаспокоює
аспо
швидше заснути
і допомагає
допо
• ЗЗнижує
ниж рівень тривожності
якість сну
і покращує
покр
Верхнє
• В
ерхн покриття: гіпоалергенна
плюшева
тканина
п
люш

Розслабтесь
і спіть міцно

Код:
Ко
Код
д 110038884

від
в
ід

239900грн
2
Розм та вага:
Розміри
Роз
100х150
100
0х
см (4,5 кг);
120х180
1120
2200х
см (5,4 кг)
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА

У ЧОМУ СЕКРЕТ?
Всередині м’якої плюшевої тканини знаходяться
безпечні скляні гранули, які роблять ковдру важкою,
створюючи відчуття легкого тиску і приємного
масажу. Прошиті на ковдрі комірки рівномірно
розподіляють наповнювач, а дихаючі гіпоалергенні
матеріали дарують Вам свіже і комфортне
середовище для здорового та спокійного сну.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19
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Д І М та З АТ И Ш О К

Г

МАТРАЦ АЙ МЕМОРІ С ПЛЮС
• S-подібний дизайн матраца
забезпечує два рівні підтримки
• Захист від пилових кліщів, бактерій
та неприємних запахів
• Апробація 60 днів

15
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КІВ
А

Р

А

-20%

Н

Т

І

Ї

на всі
матраци

ДЛЯ ВАС

ВДВОХ

Код: 106166784

від

від

999900грн

1
2

799920грн

3

висота

20 см

24

1
2
3
4

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

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21
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www.dormeo.com.ua

ДЛЯ ЗДОРОВОГО

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВСІЄЇ

СНУ

РОДИНИ
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МАТРАЦ АЛОЕ ВЕРА

МАТРАЦ ФРЕШ ПРІМА

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

• Поєднання 3-х кращих
матеріалів: системи еластичних
пружин Октаспрінг, “дихаючого”
Екоцелу та Піни з пам’яттю
• Апробація 60 днів
1
2

1

висота

18 см

3

висота

16 см

4
2

-20%
1 Покриття
з екстрактом Алое Вера
2 Піна Екоцел

від

Код: 102673919

від

599900грн

479920грн

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

1 2 cм піни з пам’яттю
вшиті в покриття
2 3 cм “дихаючий” Екоцел
3 3 cм пружини Октаспрінг
4 10 cм шар Екоцел

від

-20%
Код: 106166800

від

849900грн

679920грн

(044) 492-81-19
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ДЛЯ КРАЩОГО

ВІДПОЧИНКУ

ЗНИЖКА

-20%

МАТРАЦ СІЄНА

• Виготовлений з матеріалу Екоцел
• Постійна циркуляція повітря завдяки
вставкам сітчастої тканини Ейр Ікс
• Захищений від пилових кліщів,
бактерій і неприємних запахів
• Апробація 30 днів
1

2
висота

14 см
Г

6Р
ОК
ІВ

А

Р

А

Н

Т

І

Ї

1 Чохол із захистом
Клін Ефект
2 Піна Екоцел

Код: 110037547

від

від

ЛІЖКО

Код: 110021526

від

499900грн

Розмір: 90x200 cм. Наявні різні розміри.

26

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

359920грн
ГА РА Н Т І Я

• Основа ліжка виготовлена з масивних
фанерних дошок товщиною 5 см
• Висота ліжка регулюється —
для матраців різної товщини
• Зроблено в ЄС

Кольори: білий дуб, білий

449900грн

2

РОКИ

КАРКАС ДЛЯ ЛІЖКА
КОМПАКТ ФЛЕКС
Розмір від: 60x200 cм

від

Код: 100936661

199900грн

www.dormeo.com.ua

Запитуйте
НАБІР РЕМЕНІВ
(3 шт.)

Код: 110037524

19900грн

ДОДАТКОВИЙ МАТРАЦ РОЛЛ АП ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
• Перетворює будь-яку незручну поверхню
на комфортне спальне місце
висота
5 см
• Наповнювач з піни Екоцел підтримує
хребет у правильному положенні
• Обробка екстрактом
Код: 110038387
зеленого чаю сприяє
00
більш глибокому
від
грн
розслабленню
83
• Легко зберігати:
від 6х
грн
скручується у рулон
*щомісячна виплата по розстрочці,
на 6 місяців на матрац розміром
та складається у чохол розрахованій
60х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19.

1499
249

2

3
1

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

ЧОХОЛ НА МАТРАЦ
КОСМІЧНИЙ СОН
• Водонепроникний.
Захищає матрац
від плям та вологи
• Покриття — бавовна
Код: 110014188

59900грн
Розміри: 80х190/200 см,
90х190/200 см

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19
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Д І М та З АТ И Ш О К

ТРАНСФОРМЕР
НА ЗАСТІБЦІ

45x65 см

АЛОЕ ВЕРА
КЛАСИЧНА

50x70 см

• Наповнення: мікроволокно Wellsleep
• Покриття з бамбуковими волокнами

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

Код: 110038869

Код: 106039104

1199

89900грн

83930грн

44950грн

00
грн

ЗДОРОВИЙ

СОН

Згадайте, коли в останній раз Ви
замінювали власну подушку? Зробіть
це просто зараз і потурбуйтесь про
свій здоровий сон. Адже правильно
підібрана подушка — це головна умова
Вашого гарного самопочуття зранку!

БАМБУК

50x70 cм

СІЄНА КЛАСИЧНА

50x70 cм

Наповнення: натуральне бамбукове
волокно і мікроволокно Wellsleep
Advanced

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

Код: 110023200

Код: 110016431

00
грн

899

30

629
28

-30%

грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

79900грн
30

599

-30%

грн

www.dormeo.com.ua

ЕЙР ПЛЮС СМАРТ ДУО

40х60 см

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

Код: 110033404

169900грн

84950грн
МЕМОСАН 3-ШАРОВА
АНАТОМІЧНА
30x50 см

КОМФОРТ
АНАТОМІЧНА

Два шари Піни з пам’яттю та шар
матеріалу Екоцел з анатомічним ефектом

• Відмінно пристосовується
до контурів голови та шиї
• Знімну наволочку можна прати

30x50 см

Код: 110019523

139900грн

Код: 106064493

50
грн

99800грнн

699

АЛОЕ ВЕРА
АНАТОМІЧНА

50x70 см

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

СІЄНА АНАТОМІЧНА
(набір)

30x50 см

Наповнення: Піна з пам’яттю.

Код: 106039109

109900грн

-25%

50
грн

549

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

Код: 110016882

149900грн

112430грн

(044) 492-81-19
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Д І М та З АТ И Ш О К

АЛОЕ ВЕРА

Легка, звичайна, 4 сезона

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

o

60 C

від

від

Легка, звичайна, 4 сезона

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

Код: 106039107

-30%

140х200 см, 200x200 см

СІЄНА

00
грн

1099

76930грн

o

60 C
140х200 см, 200x200 см

Код: 110033374

-25%
від

від

99900грн

74930грн

Обирайте для солодких снів
ТРАНСФОРМЕР
НА ЗАСТІБЦІ

БАМБУК

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

Наповнення: натуральне бамбукове
волокно і мікроволокно Wellsleep
Advanced. Має антибактеріальні
та гіпоалергенні властивості.

Код: 110038873

60 C
140х200 см, 200x200 см

30

00
грн

1799

o

від

від

125930грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

o

40 C
140х200 см, 200x200 см

-30%

від

Код: 110023202

від

179900грн

125930грн

www.dormeo.com.ua

НОВИНКА

НАБІР ПОДУШКА
ТА КОВДРА
АДАПТІВҐОУ
Новинка від Дормео —
подушка і ковдра
з інноваційним
покриттям, яке реагує
на температуру Вашого
тіла! Зігрівають, коли Вам
холодно, і охолоджують,
коли стає спекотно.
Комфортний сон увесь рік!
• Наповнення —
мікроволокно
Wellsleep Advanced
• М’яке та ніжне
на дотик покриття
• Висота подушки
регулюється
• Ковдру і подушку
можна прати

ЗІГРІВАЄ

аабо
бо

ЗНИЖКА

ОХОЛОДЖУЄ
О
ХО

-50

%

Код: 110045341

від

від

239900грн
50
грн

1199

Розміри: 140x200 см, 200x200 см

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ
Набір 3 в 1: подушка, ковдра,
сумка-чохол

ВСЕСЕЗОННА КОВДРА
• Надзвичайно легка, тепла та ніжна
на дотик ковдра — для Ваших затишних
вечорів та комфортного відпочинку
• Можна використовувати, як ковдру, плед,
покривало на диван або ліжко
Розміри: 140х200 см,
200х200 см
Код: 110037674

139900грн

від

від

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

97930грн

(044) 492-81-19
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НАБІР ПОСТІЛЬНОЇ
БІЛИЗНИ ЧАРІВНІ
ЛІХТАРИКИ

НАБІР ПОСТІЛЬНОЇ
БІЛИЗНИ ГАЛА

• 100% бавовна
• Підковдра застібається на ґудзики

• 100% бавовняний сатин
• Підковдра застібається на ґудзики
• Простирадло у комплекті!

Код: 110036637

від

00
грн

999

НАБІР ПОСТІЛЬНОЇ
БІЛИЗНИ МІРАБАЙ
НОВИНКА

• 100% бавовняний сатин
• Тканинна обробка природними
оліями
• Підковдра застібається на ґудзики.

Код: 110015820

від

189900грн

КОМПЛЕКТ ПОСТІЛЬНОЇ
БІЛИЗНИ ТЕПЛІ ОБІЙМИ
• 100% бавовняний сатин
• Підковдра та наволочка
застібаються на блискавку

Код: 110011506
Код: 110041305

від
32

229900грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

від

від

99900грн

79920грн

www.dormeo.com.ua

КОМПЛЕКТ ПОСТІЛЬНОЇ
БІЛИЗНИ КАЗКОВИЙ ЛІС
• 100% бавовна
• Світиться
у темряві

КА
ІГРАШКА МІО НОВИН
• М’яка та надзвичайно приємна
на дотик іграшка стане справжнім
другом для Вашої малечі
• Виготовлено із 100% гіпоалергенних
та безпечних матеріалів

Код: 110036591

119900грн

95920грн
НАБІР ТЕПЛІ ОБІЙМИ
ДЕЛЮКС
Код: 110024457

• Наповнення: мікроволокно Wellsleep
• Двостороння м’яка мікрофлісова
тканина з хвилястим 3D дизайном

29900грн
РУШНИК ФАНТАЗІЯ

Розміри: 130х190 см,
200х200 см

100% бавовна, жакардова вставка

Код: 110009377

Код: 110039063

від

від

00
грн

2399

119950грн

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

від

24900грн

Розмір: 50х100 см,
70х140 см

(044) 492-81-19

33

Перетворіть

ОСЕЛЯ і
ГОСПОДАРСТВО

ПРИБИРАННЯ
на відпочинок
та задоволення!

Чистота в оселі — це не лише
необхідність, а й запорука Вашого
гарного настрою і самопочуття!
РОВУС ПРЕДСТАВЛЯЄ СУЧАСНІ
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ, ЗАВДЯКИ
ЯКИМ ЧИСТОТА В ОСЕЛІ СТАНЕ
ПРИЄМНОЮ ПОВСЯКДЕННОЮ ЗВИЧКОЮ.

Революційна та унікальна

TEХНОЛОГІЯ
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.

НАНОПАРА

ЗВИЧАЙНА ПАРА

Катерина, 33 роки
,,Нарешті я можу не хвилюватись за чистоту в
оселі! Наностімер з легкістю видаляє будь-які
плями, прибирає бруд та
робить підлогу справді
чистою. Це найкраще рішення для сімей з дітьми
та домашніми улюбленцями. Я дуже задоволена!’’

Нанопара проникає глибше у поверхню,
не залишаючи мокрих плям

34

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.rovus.com.ua

ЗНИЖКА

-700

грн

НАНО — ПАРООЧИСНИК
ДЛЯ ПІДЛОГИ
Цей інноваційний пароочисник
ефективно видаляє пил, бруд
та жир, щоб Ви могли насолоджуватись
дійсно чистою оселею без 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

ЛЕГКЕ
ПРИБИРАННЯ
будь-якої
поверхні

СУХА
ПАРА
Залишає підлогу
практично сухою

Вбиває
до 99,9%
мікробів
без додавання
хімікатів

Код: 110012911

319900грн

249900грн
Запитуйте
НАБІР
АКСЕСУАРІВ
Код: 110036641

29900грн
ГОТОВИЙ
ДО РОБОТИ
за лічені
секунди

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19
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ОСЕ ЛЯ і ГОСПОДАРС ТВО

ПОТУЖНИЙ

-10%

-10%

ДЕЗІНФІКУЄ

СИЛОЮ
ПАРИ

-10%

ПОСЕЙДОН — ПАРОВИЙ
ПИЛОСОС

УЛЬТРА — ПОРТАТИВНИЙ
ПИЛОСОС

• Функція “пар на вимогу” на ручці —
для концентрованого точкового
очищення
• Поглинаючі насадки з мікрофібри
• Система подвійної фільтрації
для очищення повітря
• Потужність пароочисника: 1100 Вт

• Вбудований НЕРА-фільтр
відокремлює частинки пилу,
очищене повітря
повертається у приміщення
через додатковий
мікрофільтр
• Бездротове прибирання,
час роботи до 30 хвилин

У комплекті: насадка для килимів,
насадка для всмоктування
Код: 110015543

00
грн

8499

764910грн

У комплекті: роликова
насадка, насадка 2 в 1,
щітка для збору
пилу, акумулятор із
зарядним пристроєм,
телескопічна труба

Основний
та
портативний
блок

Код: 110001436

699900грн

629910грн
36

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.rovus.com.ua

ЗНИЖКА

-50%

ЗНИЖКА

-50%

НАВІТЬ ДЛЯ НАЙСИЛЬНІШИХ

ЗАБРУДНЕНЬ

СПРЕЙ МОП ПЛЮС —
НОВИНКА
ШВАБРА

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

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

Ь

П

СТОРМ — ВЕРТИКАЛЬНИЙ
ПИЛОСОС

Знімний
шкребок

Портативний
блок

5

M К Е ЛЬ
АБ

НЕ

Р

600

MЛ

КОНТЕ

Й

Код: 110012918

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

Код: 110042031

00

3399
50

1699

99900грн
50

грн

грн

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

499
(044) 492-81-19

грн
37

ОСЕ ЛЯ і ГОСПОДАРС ТВО

ДИХАЙТЕ

СВІЖИМ
ПОВІТРЯМ

НОВИНКА

АСТРІЯ — ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ
• 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

674910грн
СМАРТЕЙР ПЛЮС —
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

-10%

• 3 режими роботи вентилятора,
12 швидкостей, широкий
кут повороту
• 2 режими обігріву (900 Вт / 1800 Вт),
регульований термостат
• Індикаторна панель, пульт ДУ, таймер
Код: 110033462

799900грн 719910грн

Обігрівач

38

Вентилятор

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

Зволожувач

Ароматизатор

www.rovus.com.ua

Сухе
прибирання
з водним
фільтром

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

Вологе
прибирання

Видування

Код: 110012909

399900грн
50
6х666 грн
*щомісячна виплата по розстрочці,
розрахованій на 6 місяців.
Детальніше: (044) 492-81-19.

Насос

Запитуйте
ЗМІННІ
ФІЛЬТРИ

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

УЛЬТРА ПРИЛАД
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ
КАТИШКІВ
• Для різних типів тканин
• Працює від двох батарейок АА
(до комплекту не входять)
Код: 106150821

00
грн

299

10

269

-10%

грн

УЛЬТРА ВІДПАРЮВАЧ
ДЛЯ ОДЯГУ
• Відпарювання та прасування
одягу, меблів і штор
• Потужність: 1200 Вт
Код: 106150819

159900грн

-10%

143910грн
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

УЛЬТРА БЕЗДРОТОВА
ПРАСКА
• Розпізнає тканину і автоматично
регулює температуру!
• Вертикальне прасування,
відпарювання та розпилення
• Потужність: 2200 Вт
Код: 106150820

299900грн

-10%

269910грн

(044) 492-81-19
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ОСЕ ЛЯ і ГОСПОДАРС ТВО

ЗУМ ВІЖИН — ОКУЛЯРИ-ЛУПА
• Спеціальна технологія Зум Віжин забезпечує
збільшення до 160% та неймовірну чіткість,
не деформуючи зображення і не напружуючи очі
• Можна носити на окуляри для корекції зору
або з лінзами
Додатково у комплекті:
сонцезахисні окуляриавіатори з чохлом
Код: 106105753

59900грн

Збільшення до

29950грн

160%

ЕЙР ЗУМ — АПАРАТ
ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ СЛУХУ
• Підсилює звук — Вам більше не потрібно
підвищувати гучність телевізора або перепитувати!
• Зменшує фоновий шум
• Має 16 рівнів гучності
• Схожий на кишенькове радіо,
не викликає асоціацій
зі слуховим апаратом
• Гачок для кріплення до кишені
Код: 110039898

99900грн

79920грн

ПОМІЧНИК ДЛЯ ОДЯГАННЯ
ШКАРПЕТОК
Ідеальний помічник
для людей, які мають
проблеми зі спиною,
а також вагітних жінок

Помістіть шкарпетку
на підставку

40

Код: 110033769

59900грн

29950грн

Опустіть підставку
на підлогу

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

Вставте ногу у шкарпетку

www.topshoptv.com.ua

МІРОР КАМ —
ВІДЕОРЕЄСТРАТОР
Велике дзеркало заднього
виду та вбудований у нього
відеореєстратор!
Записує відео до 14 годин.
Передивлятись можна
одразу або завантажувати
на гаджети/флешку
Код: 106011083

Показує відео на дзеркалі

У комплекті
також: карта
пам’яті 8 Гб
та кардрідер

50
грн

299900грн 1499
СКЛАДАНА
КОРЗИНА

• Міцний силікон, верхній
край і дно укріплені
додатково
• Середня і велика корзина
мають вентиляційні отвори

Обертається на 360°
15 л

15 л
10 л
27 см
24,5 см
м

7,5 см

26 см

7 см

5 см

Код: 110018117

від

39900грн

від

27930грн
Тільки в каталозі
ЕКСКЛЮЗИВНА ЗНИЖКА

ЗНИЖКА

СІБЕРГ МІСЬКА
НАПЛІЧНА СУМКА

СІБЕРГ БІЗНЕС-СУМКА
Окреме відділення
для ноутбука
(діагоналлю до 15,4”)

-70%

Багато кишень та відділення
для ноутбука

46х29х16 см / 20 л

39,5х30,5х12 см / 14 л
Код: 105052629

Код: 105052636

116500грн
50

116500грн
50

349

грн

349

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

грн

(044) 492-81-19
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ОСЕ ЛЯ і ГОСПОДАРС ТВО

Підготуйтесь до

ПЕСТ РЕПІЛЕР —
АХ
Х
ВІДЛЯКУВАЧ КОМАХ
ТА ГРИЗУНІВ
• Діє електромагнітними
імпульсами на нервову
систему шкідників,
змушуючи їх тікати
• Радіус дії — 230 м2
• У комплекті 2 прилади
Код: 105932872

59900грн

41930грн
ТУРБО — АПАРАТ ДЛЯ
ДИН
ПЕРЕКАЧУВАННЯ РІДИН
• Для легкого перекачуванняя бензину,
води або інших рідин для Вашого
ашого
транспорту або інструментів
• Допоможе прочистити забитуу
раковину або злити воду з акваріуму
аріуму
• Працює від трьох
Код: 110016738
батарейок АА
59900грн
(до комплекту
не входять)
50

299

грн

МУЛЬТИІНСТРУМЕНТ 360 —
УНІВЕРСАЛЬНИЙ КЛЮЧ
• 2 головки обертаються на 360°
• 8 насадок діаметром від 9 мм до 18 мм
• Виготовлений з ультраміцного
сталевого сплаву
Код: 110040713

79900грн

39950грн
42

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.topshoptv.com.ua

ВЕСНИ
РУЧНІ КУЛЬТИВАТОРИ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ
ВИДАЛЕННЯ БУР’ЯНІВ
Позбавтесь бур’янів
без хімікатів!
• Допомагає швидко
та безпечно видаляти
бур’яни між плиткою
• Насадка з гачком
та коліщатками
для зручної роботи
• Довжина ручки
регулюється
від 90 см до 180 см

Завдяки загостреним зубцям легко
розпушують землю та видаляють
бур’ян із корінням — просто
прокрутіть культиватор у ґрунті

-50%
Код: 110025056

149900грн

74950грн

Висота ручки:
від 85 до 103 см

Висота:
від 89 см до 98 см

Глибина занурення
у ґрунт: до 20 см

Глибина занурення
у ґрунт: до 11 см

ТОРНАДО

МІНІ
ТОРНАДІКА

Код: 106165972

Код: 110024319

00
грн

1599

• Розширюється під тиском води,
і стискається після її вимкнення
• Має подвійну структуру:
жорсткий шланг всередині
і цупкий нейлон ззовні
• Діаметр: 1,9 см

71920грн

127920грн

1

БІОНІК ФОРС — ШЛАНГ

89900грн

2
Довжина: 7,5 м; 15 м; 22,5 м; 30 м

Міцний

Код: 110030815

від

від

79900грн

39950грн

Легкий

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

(044) 492-81-19
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Відпочиньте
та насолоджуйтесь
справжньою турботою!

ЗДОРОВ’Я
К РАС А
та СПОРТ

У цьому шаленому світі так важливо знаходити
час для себе… Побалуйте себе новинками
та бестселерами Велнео — подаруйте собі справжнє
розслаблення та відчуйте магію СПА-догляду вдома.

3 в 1 МАСАЖНИЙ
КИЛИМОК

НОВИНКА

• 3 в 1: масаж шиацу, розслаблюючий
вібраційний масаж, теплотерапія
• Використовуйте разом або окремо:
подушка та килимок
• Знімає втому та напругу в спині та шиї
• Має пульт керування

-10%
Код: 110037872

549900грн
44

494910грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

БЕК — КИЛИМОК
ДЛЯ МАСАЖУ
ТА РОЗТЯЖКИ СПИНИ
• Розтягує та тонізує м’язи спини
завдяки надуванню та здуванню
повітряних камер
• Розслаблює плечі, спину та стегна,
зменшує больові відчуття у спині
• Має пульт керування
Код: 110014736

999900грн

-10%

899910грн

www.topshoptv.com.ua

ШИАЦУ МАСАЖЕР
ДЛЯ ВСЬОГО ТІЛА

СКВІЗІН — МАСАЖЕР
ДЛЯ ВСЬОГО ТІЛА

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

• Глибокий масаж шиацу
для полегшення болю
в м’язах і суглобах
• Зігріваючий масаж
за бажанням
• Працює від мережі
або акумулятора

-50%
6 масажних роликів
Код: 106080409

Код: 110014739

8 масажних роликів

00
грн

3999

50

1999

20

4559

грн

5 в 1 МАСАЖЕР
ДЛЯ ВСІЄЇ СПИНИ ТА ШИЇ
• П’ять режимів масажу:
шиацу, роликовий,
вібраційний, повітряний
компресійний,
зігріваючий
• Розслаблює м’язи,
покращує кровообіг,
допомагає зняти
втому
• 3 режими вібрації
• Автоматичне
відключення
за 15 хвилин

569900грн

НОВИНКА

Код: 110041160

-20%

грн

ШИАЦУ 3 в 1
МАСАЖЕР ДЛЯ ТІЛА
• Чотири режими
масажу: шиацу,
метод постукування,
вібраційний,
зігріваючий
• 3 рівні інтенсивності
та можливість
поєднувати різні
види масажу
• Автоматичний
таймер
• Пульт керування

Код: 110003220

899900грн
10

8099

-10%

грн

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

559900грн
10

5039

-10%

грн

(044) 492-81-19
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З Д О Р О В ’ Я , К РАС А та С П О Р Т

ВІБРОСКУЛЬПТ —
МАСАЖЕР

КІЛЬКІСТЬ

ОБМЕЖЕНА

• Завдяки вібраційному масажу зменшує
прояви целюліту і “апельсинову кірку”
• Згладжує шкіру, формує контури тіла
• Знімає напругу та тонізує м’язи
У комплекті 3 насадки:
для тонізуючого,
заспокійливого
або антицелюлітного
масажу

МАСАЖНА ПОДУШКА
• 2 рівні інтенсивності
вібраційного масажу
• Знімний флісовий чохол
можна прати
• Працює від акумулятора

Код: 110024470

199900грн

99950грн

ЗНИЖКА

-50%

Код: 110037381

159900грн
50

799

грн
Кольори:
бежевий,
коричневий,
червоний

БАНІОН — ВАЛЬГУСНИЙ
БАНДАЖ
Вдень

Вночі

46

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

• М’яко коректує
деформовану кісточку
великого пальця ноги
• Зменшує прояви бурситу
• У комплекті 2 пари —
для нічного та денного
використання
• Універсальний розмір

ЗНИЖКА

-50%
Код: 110033133

79900грн
50

399

грн

www.topshoptv.com.ua

НОВИНКА

ВЕЛФОРМ КЛІР — ПРИЛАД
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

ЗНИЖКА

-50%

• Ефективно очищує та оновлює шкіру
завдяки вакуумній технології
• 4 насадки для різних ділянок обличчя та тіла
• 2 режими для будь-якого типу шкіри
• Працює від акумулятора

Код: 110033461

119900грн
50

599

грн

ТВІЗ ПРЕМІУМ — ПРИЛАД
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ
• 18 сталевих пінцетів, видаляють волоски
довжиною навіть менше 0,5 мм!
• Можна використовувати в зоні
навколо рота, підборіддя,
щік, живота, пахв та бікіні

ЗНИЖКА

-50%

ПОДАРУНОК

*

Манікюрний набір
Код: 110002589

99900грн
50

499

299грн

грн

ЕКСТРІМ — ПРИСТРІЙ
ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МОЗОЛІВ
ТА НАРОСТІВ
• Швидко видаляє мозолі
та натоптиші на стопах
• Безпечна альтернатива
металевим терткам
для стоп
• 2 насадки:
для загрубілої -50%
шкіри та для
полірування нігтів

ПОДАРУНОК

**

До

Манікюрний набір

499грн
Код: 110037998

99900грн
50

499

грн

КІЛЬКІСТЬ

ОБМЕЖЕНА

Після

*під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить Твіз Преміум (ціна зі знижкою 499,50 грн) та Манікюрний набір
(ціна 299 грн), за ціною Твіз Преміум (ціна зі знижкою 499,50 грн).*під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить
Веллнео Екстрім (ціна зі знижкою 499,50 грн) та Манікюрний набір (ціна 499 грн), за ціною Веллнео Екстрім (ціна зі знижкою 499,50 грн).
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ВЗУТТЯ та ОДЯГ

ВЗУТТЯ
та ОДЯГ

Правила

Обирати між стилем і комфортом більше
не потрібно! Взуття Вокмакс розроблене
саме для Вас. Зручне, практичне, сучасне
та яскраве — саме те, що потрібно
для сезонного оновлення!

створюєте Ви!

ТРЕНД ЧОБОТИ ЗИМОВІ ЖІНОЧІ 4.0
Кольори: чорний, коричневий
Розміри: 36–42

ВИСОКІ

Носіть у 2-х
варіантах

ЗНИЖКА

-50%

НИЗЬКІ

Код: 110033548

299900грн
50

1499

грн

ТРЕНД ЧЕРЕВИКИ 4.0

ТРЕНД ЧЕРЕВИКИ
ЗІ ШНУРКАМИ ЖІНОЧІ 4.0

Натуральна шкіра

Натуральна шкіра

Колір: чорний. Розміри: 36-46

-400

грн

48

Колір: чорний. Розміри: 36-46

-30%

Код: 110033544

Код: 110033545

219900грн

219900грн

179900грн

153930грн

Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.walkmaxx.com.ua

КОМФОРТ БАЛЕТКИ
МІЖСЕЗОННІ 4.0

-900

грн

Кольори: чорний,
коричневий, сірий
Розміри: 36–42

Код: 110033555

189900грн

00
999
9
9900
гр
грн
рн

ТРЕНД КЕДИ
МІЖСЕЗОННІ 4.0

КОМФОРТ ЧЕРЕВИКИ
ЖІНОЧІ НА ТАНКЕТЦІ 4.0

Кольори: чорний, коричневий,
золотий, рожевий
Розміри: 36–42

Кольори: чорний, голубий,
коричневий, сріблястий
Розміри: 36–42

-700

грн

Код: 110033572

199900грн
00

999

грн

П’ЮР НАПІВЧОБОТИ
ЧОЛОВІЧІ 4.0
Кольори: чорний,
коричневий, сірий
Розміри: 40–46

Код: 110033541

189900грн 119900грн
КОМФОРТ КАПЦІ 4.0
Устілка: піна з пам’яттю
Підошва: поліуретан
Кольори: рожевий,
сірий, бежевий.
Розміри: 36–42

Код: 110033540

Код: 110034414

189900грн

89900грн

119900грн

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

69900грн
(044) 492-81-19
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Більше ніж

ВЗУТТЯ та ОДЯГ

ЛОЯЛЬНІСТЬ

ДАРУЄМО ВАМ

купони на знижку до 300 грн*
на наступне Ваше замовлення!
Також упродовж року для Вас:

ДОРОЖНЯ ПРАСКА
• Керамічна підошва
• Складана ручка
• Потужність: 1000 Вт

Подарунки до дня народження
Персональний буклет
ексклюзивних пропозицій
Отримання першими sms/viber
та email з акційними пропозиціями,
яких немає в каталозі
Безкоштовні каталоги
Період дії картки 1 та 2 роки**

Код: 110015889

99900грн

ПОДАРУНОК

***

ПРИ ВСТУПІ ДО КЛУБУ

Розіграш цінних ПОДАРУНКІВ

****

КУХОННИЙ
КОМБАЙН
7в1

РОЛЛ АП
ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

ПОДУШКА ЕЙР ПЛЮС
СМАРТ ДУО

80х190 см

40х60 см

ий
вн !
о
З
л
Го ПРИ

3499 грн

2099 грн

1699 грн

Код: 110033342

Код: 110038383

Код: 110033404

*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. ***Під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить Картка Клубу та
Ровус Дорожня праска за загальною ціною 699 грн. Компанія залишає за собою право заміни подарунка на рівноцінний. ****Розіграш проводиться з 15.03.20 по 31.03.20
року. Учасником може стати дійсний член Клуба 5 Зірок, а також хто оплатив картку Клуба до 31.03.20 р. Визначення переможців — до 15.04.2020 р. Представники
ТОВ “Студіо Модерна” зобов’язані до 15.04.20 зв’язатися з переможцями, повідомити про виграш та запросити для нагородження до офісу або магазину компанії.
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Детальніше про замовлення
та акції на стор. 20–21

www.club5.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ЗНИЖКИ
при вступі до К лубу 5 Зірок

ДЖОЙ РУЧНИЙ БЛЕНДЕР — НАБІР

-60%

• 2 швидкісних режими: турбо-режим
та плавна змінна швидкість
• Насадки з нержавіючої сталі
• Потужність: 600 Вт
У комплекті: насадка для
змішування, вінчик для збивання,
лезо подрібнювача, ємність
з мірною шкалою (700 мл),
ємність подрібнювача (500 мл),
протиковзні основи ємностей
(використовуйте як кришки)

Код: 110016393

199900грн

79960грн
СТОУН ЛЕДЖЕНД КОППЕРЛЮКС
ВЕЛИКА ГУСЯТНИЦЯ 2 в 1

• Випікайте, тушкуйте,
смажте та одразу
подавайте страви на стіл!
• Розміри: висока форма 40х30х7 см;
низька форма 41,3x31,3x3 см

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ

-60%

Код: 110036552

239900грн 95960грн
(044) 492-81-19
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стор. 37
37
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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. 20–21)

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.

