Ãàðìîí³ÿ
Більше ніж лояльність

стор. 47

НОВИНКА

РОЛЛ АП ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ додатковий матрац
ЗНИЖКА

ЗНИЖКА

-700

грн

П’юр Сандалі 4.0

-700

стор. 23

АКЦІЯ
Дізнайтесь свої
щасливі ноти!

грн

стор. 5

-20%
-45%
стор. 3

стор. 44

www.topshoptv.com.ua

(044) 492-81-19

Код каталогу: КТТШ-0619

Дорогі пані та панове!

Олена Сторожук,
директор продажу
за каталогами

Вітаю вас із літом! Настає пора чудових
тихих ранків і романтичних вечорів,
час яскравих фруктів та соковитої
зелені, і, звісно, час відпусток та
омріяних подорожей! Літо — це мить,
коли душа насправді співає,
тож обирайте мелодію до вподоби!
Особисто я вважаю, що музика
має відповідати стану душі та настрою,
тож і улюблених композицій може
бути безліч!
Саме тому на сторінках цього
каталогу ми підготували для Вас
чудову акцію. Знайдіть під скретчем
свої виграшні ноти, та скористайтесь
чудовими пропозиціями, склавши
власну неповторну симфонію!
Як завжди, на Вас чекають привабливі
знижки, цікаві новинки та наші зіркові
хіти — хіба ж це не пісня?
Насолоджуйтесь кожним теплим
днем, і нехай Ваша симфонія звучить
у ритмі літа та у тональності щастя!

Зміст
Кухня

стор. 4

Рекомендує

Дім

стор. 20

Рекомендує

Здоров’я, краса

Важливим здобутком 2017 та 2018 років для компанії
Студіо Модерна стало отримання нагороди
«Вибір України» — за якість продукції та послуг,
доброзичливе ставлення до споживача, плідну працю
задля добробуту та зростання України.
Пишаємося цим досягненням разом із вами!

стор. 41

Рекомендує

Взуття та одяг

Пояснення до позначок із цінами
Пропозиції
для всіх клієнтів:
ЗНИЖКА

10%

Подарунок

10000 грн

9000 грн

Пропозиції для членів
Клубу 5 Зірок:

-20%

Подарунок

8000грн

стор. 44

Рекомендує

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.

Мелодiя щастя
Беріть участь у акції від Топ Шоп та дізнайтесь,
з яких нот розпочнеться Ваша особлива літня симфонія!

До

Ре

Мі

Ре

3

Мелодiя щастя
не

Поспішіть!
Акція діє
до 15 серпня
2019 року!

Сі

Сі

на товари
з позначкою

Сітка від комах

Замовляйте
зі знижкою
товари
каталогу
з позначкою*

Ля

-20% -45%

при замовленні
товарів
зі стор. 38-39

1

Соль

Фа

ПОДАРУНОК

Зітріть захисне
покриття,
Ви побачите назви
своїх 2-х щасливих
нот та код купона

Фа

Зітріть захис
покриття
та створіть
симфонію
Вашого літа!

(044) 492-81-19

2

на товари
з позначкою

Телефонуйте за номером
(044) 492-81-19,
назвіть оператору
код купона та робіть
замовлення

Приклад цінників на товари
зі знижкою
Дормео Подушка
Анатомічна Алое Вера

99900грн
звичайна ціна

79920грн

ціна з купоном -20%

якщо у Вас купон
на знижку 20%

54950грн

ціна з купоном -45%

якщо у Вас купон
на знижку 45%
*якщо Ви виграли купон зі знижкою на товари з позначкою. Детальніше про акцію на стор. 19

Кухня

Сезонне харчування (поради від Нутрібулліт)

Літо

ЛІТНІЙ
НУТРІБЛАСТ

Влітку природа дарує максимум
смаків та вітамінів. Користуйтесь цією
можливістю сповна!
Що слід додати до літнього раціону:
Сезонні овочі, фрукти та ягоди
(за відсутності проблем із травленням) —
смачний запас вітамінів на увесь рік!
Літня зелень: петрушка, кріп, селера, кінза,
шпинат — для нормалізації тиску та рівня
цукру у крові
Чиста негазована вода — головна
запорука гарного самопочуття і захист
від зневоднення влітку

• 100 г вишні
без кісточок
• 100 г полуниці
• 1 банан
• ½ склянки
апельсинового соку
• Мед за смаком
Помістіть інгредієнти
у чашу та змішуйте
30 секунд. Прикрасьте
кружечками банану
та однією полуницею.

Поради щодо сезонного харчування восени шукайте в наступному каталозі!

Оберіть свою комплектацію Нутрібулліт:
Нутрібулліт 600

Нутрібулліт Про

Нутрібулліт RX

20.000

25.000

30.000

ОБЕРТІВ/ХВ

600 Вт 5 предметів

ОБЕРТІВ/ХВ

900 Вт 9 предметів

ОБЕРТІВ/ХВ

1700 Вт 10 предметів

ЗНИЖКА

-800

грн

299900грн
4

Код: 104532995

Код: 104730157

Код: 105885554

219900грн

449900грн

799900грн

www.delimano.com.ua

Готуйте. Святкуйте. Кожного дня

26 МІЛЬЙОНІВ задоволених

користувачів Нутрібулліта у світі!
Делімано
Нутрібулліт

Naturally Healthy Delicious Meals

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ДИСТРИБ’ЮТОР

Перетворює свіжі продукти на корисні
та поживні напої НУТРІБЛАСТИ!
Екстрагує з продуктів всі корисні
мікроелементи для кращого засвоєння
та заряду енергією
Нутрібулліт подрібнює будь-який
інгредієнт на клітинному рівні
Допомагає зробити здорове
харчування щоденною звичкою
У комплекті: основа з двигуном,
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 м), 2 кришки,
інструкція, кишеньковий довідник
зі здорового харчування

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

ЗНИЖКА

-700

грн

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Код: 100896055

369900грн

299900грн

(044) 492-81-19

5

Кухня
Мультиварка 18 в 1

-40%

• 18 програм для будь-яких страв:
каші, рагу, супи, плов, м’ясо,
випічка, на парі, глінтвейн тощо
• Потужність: 700 Вт
Код: 105973384

339900грн 271920грн

203940грн

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

ЗНИЖКА

-500

грн

Шеф вертикальний
гриль
• Готуйте шашлик, цілу курку,
кебаб чи ковбаски!
• Рівномірне прожарювання
за рахунок постійного
обертання
• 6 шампурів
• Потужність: 1400 Вт
Код: 103341869

249900грн 199900грн

ціла курка

6

100% гарантія повернення грошей (стор. 19)

шашлик

Готуйте. Святкуйте. Кожного дня

Джой Мініпекар
• Швидко і просто приготує омлет,
соковите м’ясо чи рибу, запечені овочі,
міні-піцу і навіть шоколадний брауні!
• Овальна форма стійка до подряпин
та має антипригарне покриття
• Потужність: 700 Вт
Код: 110016281

159900 грн 119930грн

Найсер Дайсер —
набір для швидкого
нарізання

ЗНИЖКА

-25%

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

2 1
набори
за ціною

Нарізає овочі, фрукти,
яйця, гриби, ковбасу
та сир у 10 разів швидше!
• 5 видів нарізання: тонкі та товсті
скибочки, кубики, соломка чи дольки
• У комплекті: контейнер 200 мл
із кришкою, 3 вставки-ножі

Дольки

Кубики/соломка

Тонкі та товсті скибочки
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

ЛИШЕ Код: 110030230
129900грн
и
за 2 набор

(044) 492-81-19

7

Кухня
Посуд Стоун Ледженд КопперЛюкс
Каструля Кук-Енд-Бейк
запікання

• Функціональне використання
каструлі: тушкуйте, запікайте
та випікайте, варіть на парі,
смажте у фритюрі
• Діаметр: 24 см,
об’єм: 4,9 л
готування
на парі

Код: 110008649

1499

00

готування
у фритюрі

грн

82450грн

ціна з купоном -45%

Додатково у комплекті:

Складаний кошик та решітка

випічка
Скляна
аромакришка
Код: 110008650

29900грн

Каструлясоусниця (16 cм)

8

Код: 106152627

49900грн

www.delimano.com.ua

СПРАВЖНIЙ

КАМIНЬ
*
та МІДЬ

Каструля

(20, 24, 26, 28 cм)

Код: 106152631

від

99900грн

*покриття Квантаніум містить часточки натурального мінерального каменю та міді

Готуйте. Святкуйте. Кожного дня

Драй Кукер
• Універсальний
посуд для смаження,
випікання та
тушкування!
• Завдяки підвищенню
та отворам у центрі,
крізь які циркулює
гаряче повітря, страви
готуються рівномірно,
як у конвекційних
печах
• Від’єднайте ручку —
та готуйте у духовці
•Кришка в комплекті
•Діаметр: 26 см
Код: 110016740

139900грн

Повітря циркулює
та «готує» здорову їжу

76950грн

ціна з купоном -45%

Висока сковорідка
(26 см)

Код: 106153063

99900грн

Сковорідка
(20, 24, 28 см)

Код: 106152629

від

59900грн

Металева
ручка

Об’єм 3 л
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

(044) 492-81-19

9

Техніка для кухні Делімано Джой
Джой
Соковижималка
• Допоможе вичавити сік
або приготувати дитячі пюре
• Сік у 2 етапи: дроблення
Код: 106156437
продуктів, вичавлювання
399900грн
рідини
339920грн
• Потужність: 200 Вт

Джой Морозивниця
• Готуйте 100% натуральне
морозиво, додавайте
ягоди, шматочки фруктів,
шоколад чи горіхи
• Об’єм чаші: 1,2 л
• Потужність: 12 Вт

Джой Електричний
млинок для солі
та перцю
• Подрібнює сіль
та перець за допомогою
керамічних жорен
• Працює від батарейок
типу ААА (до комплекту
не входять)
Код: 106156145

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

Код: 106153195

179900грн

33920грн

152920грн

www.delimano.com.ua

101920грн

Джой Сендвічниця

39900грн

10

Код: 106161534

119900грн

зі знижкою 15% для Клубу 5 Зірок!
Джой
М’ясорубка

-15%

• 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
212420грн

Джой Йогуртниця
• 1,4 літри корисного ніжного
йогурту — всього за 6 годин
• Додавайте фрукти, горіхи,
мед та цукор за бажанням
• У комплекті 7 скляних
баночок з кришками

Код: 106153205

89900грн
76420грн

Джой Подрібнювач
• Подрібнює одиночним
або подвійним лезами
• 2 додаткові насадки
для збивання рідких
та густих соусів
• Подрібнення в імпульсному
режимі
• Об’єм чаші: 600 мл

Морква
10 сек

Томати

4 сек

5 сек

Цибуля

Код: 106156802

99900грн
84920грн
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

(044) 492-81-19

11

Кухня
Джой Ручний
блендер — набір
• 2 швидкісних режими:
турбо-режим та плавна
змінна швидкість
• Насадки з нержавіючої
сталі, чаші з міцного
пластику
• Потужність: 600 Вт

ЗНИЖКА

-40%
Код: 110016393

199900 грн

119940грн

У комплекті: основа з двигуном, насадка для
змішування, вінчик для збивання, ємність з мірною
шкалою (700 мл), ємність подрібнювача (500 мл),
лезо подрібнювача, протиковзні основи ємностей,
які можна використовувати, як кришки

Брава Прилад
для нарізання спіраллю
• Допоможе красиво нарізати свіжі
овочі та фрукти для салату або
сервірування
• У наборі 3 насадки з лезами
з нержавіючої сталі
Код: 105927879

99900грн

54950грн

ціна з купоном -45%

Брава Екстрім Точило 3 в 1
• Лезо з вольфрамової сталі
для первинного заточення,
і керамічний круг —
для полірування ріжучого краю
• Для ножів, лез блендера, ножиць

Код: 110024443

599
12

00

грн

Додатково в комплекті:
ніж для чищення овочів,
овочечистка

www.delimano.com.ua

Брава Складана
пароварка
• Використовуйте
як пароварку
або сито
• Розміри:
висота 8 см,
діаметр від
14 до 23 см

Код: 110030766

39900грн

Готуйте. Святкуйте. Кожного дня

Брава Сушарка
для посуду розбірна
• Має силіконові стінки, легко
складається і займає мінімум місця
• Знімні палички-триймачі:
переставляйте їх для різних видів
посуду — від тарілок до сковорідок
Код: 110016544

69900грн

55920грн

ціна з купоном -20%

Розмір:
44,5х33х11,4 /5,5

Брава Овочечистка
3-в-1

Брава Чоп Експрес —
ручний подрібнювач

Очищує та нарізає слайсами
за лічені секунди!

• Потягніть два–три рази —
інгредієнти вже потрібної
для Вас консистенції
• Змішувальна насадка
для соусів чи пюре
• Об’єм: 400 мл
Код: 106155004

299

00

грн

23920грн

ціна з купоном -20%

Код: 105975623

39900грн

21950грн

ціна з купоном -45%

Клеріті
Кавомолка

Брава Кошик для
приготування їжі (2 шт.)

За один раз меле до 36 г
кави. Потужність: 150 Вт

• Для варіння макаронів, пельменів,
морепродуктів, яєць
• Можна використовувати
для приготування на парі
• Для посуду
діаметром
від 24 см

Кава

Код: 100892537

Горіхи
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

699

00

грн

Код: 106028976

39900грн

29900грн

(044) 492-81-19
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Кухня
Делюкс
Кавомашина
еспресо

Молочна пінка

-10%

• Готує одну чи дві
чашки кави одночасно
• Функція підігріву чашок
• Знімний піддон, легке
прибирання, тиха робота
приладу
• Робочий тиск 15 Бар
• Потужність: 1250 Вт Код: 106137380
699900грн
• Невеликий розмір:
31x19x33 см
629910грн

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Делюкс
Багатофункціональний
ручний блендер
• Два режими роботи,
9 швидкостей
• Потужність: 600 Вт
Код: 106135157

439900грн
3519

-20%

20

грн

У комплекті: блендер та мірна чаша,
великий подрібнювач, маленький подрібнювач,
вінчик, насадка пюре, тертка, насадка для
нарізання овочів

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Делімано Делюкс
кухонний процесор
• 10 швидкостей та
імпульсний режим
• Ємність з нержавіючої сталі
• Змішувальна головка
обертається в процесі
роботи приладу
• Потужність: 1000 Вт
Код: 106105767

Запитуйте комплектацію “Все в одному”: чаша, захист
від бризок, вінчик, замішувач тіста, насадка-збивач, м’ясорубка,
насадки для ковбасок, 3 тертки, 6 дисків для різних видів пасти,
скляна чаша блендера
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649900грн 549900грн
Базовий набір: чаша (5,5 л), захист

від бризок, гачок для замішування тіста,
вінчик, насадка-збивач

100% гарантія повернення грошей (стор. 19)

Готуйте. Святкуйте. Кожного дня

Адріано набір посуду
• Антипригарне покриття
збагачене часточками титану
та алмазу
• Алюмінієва основа рівномірно
розподіляє тепло
• Для всіх видів плит
У наборі: сковорідка (24 см),
овальна гусятниця (6 л)
з аромакришкою, кругла
форма (26 см), висока
сковорідка (26 см), каструля
(20 см) з кришкою

Аромакришка

-10%

Код: 110003836

639900грн
575910грн

Про Цифровий
миттєвий водонагрівач

гарантія

Отримайте гарячу воду
за декілька секунд!

місяців

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

12

Будинок/
квартира

Код: 110008660

199900грн

Майстерня/
гараж

Також
запитуйте
про Миттєвий
водонагрівач
(Код: 102367595)

100% оригінальний товар! Остерігайтесь дешевих підробок!
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

(044) 492-81-19
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Кухня
ЗНИЖКА

ЗНИЖКА

-200

-300

грн

грн

Електросушка
для овочів та фруктів

Соковижималка

• 5 лотків (діаметр 32 см)
• Потужність: 360 Вт
• Кольори: біла, чорна

• Корпус з нержавіючої сталі
229900грн
• 2 швидкості
199900грн
• Потужність: 800 Вт

Код: 110012364

169900грн
149900грн

Набір
контейнерів

Рукав для
запікання
Для запікання
м’яса, птиці, риби,
приготування
буженини, рулетів

Код: 105933407

54900грн

30200грн

• Термостійке
скло, можна
використовувати
в мікрохвильовці
• Кришки щільно
закриваються
• Об’єм мисок: 150 мл,
200 мл, 310 мл,
410 мл, 900 мл
Код: 106106570

34900грн

ціна з купоном -45%

Скатертина
“Англія”
Відштовхує воду,
жир та бруд.
100% бавовна.
Розмір: 140х220 см
Код: 106141178

Силіконовий килимок
• Допомагає розкачати коржі потрібної
форми і діаметру
• Може використовуватись
Код: 110034060
для випікання
29900грн
• Розмір: 40х60 см
16

44900грн

35920грн

ціна з купоном -20%

Готуйте швидко, легко та смачно!

Код: 110039643

Набір посуду з нержавіючої сталі
(10 предметів)
• Нержавіюча сталь та
дзеркальне полірування
• Багатошарове дно рівномірно
розподіляє тепло та зберігає
їжу гарячою
• Для всіх видів плит,
в тому числі індукційних
У комплекті: 3 каструлі (2,6 л; 3,6 л;
6,1 л), ківш (1,9 л), сковорода/
сотейник (Ø24 см, 2,9 л), 5 кришок
з отвором для виведення пари

Код: 110039503

279900грн 239900грн

Індукційна
плита
Склокерамічна
поверхня

Електропіч
з конвекцією
• Поворотний гриль
• Регулятор температури, таймер
Код: 106141187
• Потужність: 1600 Вт
299900 грн
• Об’єм: 33 л

• Нагріває безпосередньо посуд,
а не повітря навколо, розпізнає
діаметр дна і гріє тільки його
Код: 110012117
• Вимикається автоматично,
149900грн
коли на плиті немає посуду
139900грн
• Потужність: 2000 Вт

Електрочайник

Кавоварка на 2 чашки

• Матеріал
корпуса:
нержавіюча
сталь
• Потужність:
2000 Вт
• Об’єм: 1,8 л

• Крапельна кавоварка
для меленої кави
• Потужність:
450 Вт

Код: 106141185

49900грн

274

50

грн

ціна з купоном -45%

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

Код: 110002638

89900грн
74900грн

www.topshoptv.com.ua

(044) 492-81-19
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Шукайте магазини Топ Шоп у своєму місті!

КИЇВ
ТЦ “Метроград”,
вул. Велика Васильківська,
квартал “Товари для дому”,
 (044) 499-66-09

ЧЕРНІГІВ
ЛЬВІВ

КИЇВ

ХАРКІВ

ТРЦ “Район”,
вул. М. Лаврухіна, 4А, 2-й пов.,
 (044) 371-15-05

ВІННИЦЯ

ЧЕРКАСИ
ДНІПРО

КРИВИЙ РІГ
МИКОЛАЇВ

вул. Виборзька, 103,
 (044) 492-81-04
ВІННИЦЯ
ТРЦ “Мегамолл”,
вул. 600-річчя, 17Е,
 (0432) 50-85-97

ПОЛТАВА

ОДЕСА

ЗАПОРІЖЖЯ
ХЕРСОН

ДНІПРО
ТЦ “APPOLO”, вул. Титова, 36,
 (056) 375-74-81

ЗАПОРІЖЖЯ
ТРЦ “City Mall”,
вул. Запорізька, 1Б,
 (061) 280-44-96

ЛЬВІВ
ТРЦ “Вікторія Гарденс”,
вул. Кульпарківська, 226А
 (032) 259-20-46

ТЦ “Караван”, cмт. Ювілейне,
вул. Нижньодніпровська, 17,
2-й пов.,
 (056) 747-91-74

КРИВИЙ РІГ
ТЦ “Сонячна Галерея”,
пл. 30-річчя Перемоги, 1,
 (0564) 90-55-45

МИКОЛАЇВ
“Сіті Центр”,
просп. Центральний, 98,
 (0512) 58-37-87

18

Легкий шлях до покупок!

РОЗШИРЕНА
ГАРАНТІЯ

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
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

ОДЕСА
ТЦ “Афіна”, пл. Грецька, 3/4,
 (048) 796-52-95
ТРЦ “Сіті Центр”, 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
ТРК “Магелан”, вул. Кільцевий шлях, 4А,
 (057) 766-12-69
ХЕРСОН
ТРЦ “ФАБРИКА”, вул. Залаегерсег, 18,
 (0552) 36-67-41
ЧЕРКАСИ
ТЦ “Будинок Торгівлі”, б-р Шевченка, 207,
 (0472) 59-98-48
ЧЕРНІГІВ
ТРЦ “Голлівуд”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1В,
 (046) 294-21-36
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

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 оплатіть. Ви не оплачуєте наперед.
ГАРАНТІЇ ТА АКЦІЇ. 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 10.06.2019 по 31.08.2019. Ціни, зазначені
у каталозі, дійсні станом на 31.05.2019. Актуальність цін,
будь ласка, уточнюйте за телефоном (044) 492-81-19.
Акція «Мелодія щастя»: акція проводиться з 10.06.2019
року до 15.08.2019 року. З каталогом клієнт отримує
акційний купон, де під скретч-покриттям знаходиться
комбінація зображення виграшу та код купона. Знижки поширюються виключно на товари каталогу, позначені скрипічним ключем. Акційний подарунок надається за умови придбання товарів зі сторінок 38–39. Під
подарунком мається на увазі придбання за 1 грн з ПДВ
“Топ Шоп Москітна Сітка від комах”. Деталі акції за телефоном (044) 492-81-19. Акції з подарунками не поєднуються, в одному замовленні можна отримати один
подарунок на вибір: подарунок акції «Мелодія щастя»
або подарунок іменинника, або подарунок при вступі до
Клубу 5 Зірок, або подарунок до товару.
Подарунок до Ровус Спрей Моп швабри XL: під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн з ПДВ
“Ровус Cпрей Моп швабра XL насадки-подушечки (2 шт)”.
Організатором всіх акцій є ТОВ “Студіо Модерна”, що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 103.
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.

www.topshoptv.com.ua

(044) 492-81-19
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Дім

Сон як у казці
-20%
на високі
матраци

З 15 липня придбайте
будь-який високий матрац
зі знижкою -20%!

від 12 х

108323грн

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

висота

20 см

20

www.dormeo.com.ua

Супер

дих юч
&
дптивн

РРИІ
ННГ
Г®

ЗНИЖКА -20%
з 15 липня

апробації

АГГААТТООН
Б
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НААГ
ЛА
ААЛ

Н
ЕХН
ТТЕ Х

Код: 106166784

гарантії

60
днів
ДОД
РОР
ОГО

• S-подібний дизайн матраца
забезпечує два рівні підтримки
• Захист від пилових кліщів,
бактерій та неприємних запахів

15

років

ОО
ТР
ТРИИ
ММ

Матрац Ай Меморі С Плюс

ОО Л
П
ЛОО
СП
АС
ГГІІЯЯ О
ОККТТА

гарантії

апробації

ОО Л
П
ЛОО
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АС
ГГІІЯЯ О
ОККТТА
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дих юч
&
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РРИІ
ННГ
Г®

Супер

60
днів

років

ОЕ ВЕР
А
АЛ

15
років
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ААЛ
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ТР
ТРИИ
ММ

Радість домашнього відпочинку!

гарантії

30
днів

апробації

Матрац Фреш Пріма

Матрац Алое Вера

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

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

1

2

1

3
4

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

висота

18 см

від 12 х

92073грн

ЗНИЖКА -20%
з 15 липня

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

60

з екстрактом Алое Вера

16 см

2 Піна Екоцел

4 10 cм шар Екоцел

Код: 106166800

висота

1 Покриття

Код: 102673919
від 12 х

64989грн

ЗНИЖКА -20%
з 15 липня

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

Ви маєте змогу перевірити свій матрац на зручність та відповідність Вашим вимогам

Детальніше провпродовж
замовлення,
30/60 календарних днів з моменту покупки відповідного матраца. Якщо
Вам не 18-19
сподобався — Ви можете повернути його та отримати гроші назад!
акції,апробації
магазини товар
на стор.

(044) 492-81-19
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Дім
15

років

гарантії

60
днів

апробації

НОВИНКА
Комфорт Делюкс
Матрац і Додатковий матрац
Матрац нового покоління
з інноваційним дизайном
для найбільшого комфорту
та індивідуальної адаптації.

1

• Піна Екоцел забезпечує
відмінну циркуляцію повітря
і дарує комфортний сон
• Покриття має
антибактеріальний
захист Клін Ефект
• Знімний чохол можна прати
Код: 110014374
від

7999

00

грн

від

7199

10

грн

2

1 Покриття з обробкою

Клін Ефект

висота
матраца

16 см

загальна
висота

19 см

Розмір від 80x200 cм

Відкрийте чохол
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Покладіть Додатковий матрац
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4

Додатковий матрац
Комфорт Делюкс

ЗНИЖКА -20%
з 15 липня

Додатковий матрац Код: 110014373
00
10
від 2699 грн
від 2999 грн

3

2 16 см піни Екоцел
3 Чохол розширюється

на 3 см завдяки “блискавці”

4 4 ручки на нижній стороні

матраца

Закрийте чохол

Радість домашнього відпочинку!

НОВИНКА
доступна

РОЗСТРОЧКА

Додатковий матрац
Ролл Ап Зелений чай
• Перетворює будь-яку незручну поверхню
на комфортне спальне місце
• Наповнювач з піни Екоцел забезпечує
рівномірний розподіл ваги тіла
та підтримує хребет у правильному
положенні
• Обробка екстрактом зеленого чаю сприяє
більш глибокому розслабленню
• Антиковзне покриття з нижньої
сторони матраца
• Розміри: від 60х190 см

Легко зберігати:
скручується у рулон
та складається у чохол

2

3
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

ПІНА ЕКОЦЕЛ®

КЛІН ЕФЕКТ®

ЕКСТРАКТ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ

АНТИКОВЗНЕ
ПОКРИТТЯ
Код: 110038387

від

149900грн

від 6 х

24983грн*

*щомісячна виплата по розстрочці, розрахованій на 6 місяців
на матрац розміром 60х190 см. Детальніше: (044) 492-81-19.

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

(044) 492-81-19
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Дім
Охолоджуюча
подушка 2 в 1

НОВИНКА

ОД

Ф

О

Л

ЕК

ОХ

Т

45х65 см
Прохолода під час сну навіть
спекотної літньої ночі!

ЖУЮЧИЙ

Е

-50%

“Валик”
Октаспрінг
АГГААТТООН
Б
БА
НААГ
ЛА
ААЛ

Н
ЕХН
ТТЕ Х

дих юч
&
дптивн

РРИІ
ННГ
Г®

Супер

ОО Л
П
ЛОО
СП
АС
ГГІІЯЯ О
ОККТТА

Верхній та
нижній шари
Піни з пам’яттю

24

www.dormeo.com.ua

116910грн

Подушка
Ейр Смарт Дуо

40х60 см
• Двосторонній дизайн:
анатомічна сторона забезпечує
ідеальну підтримку шийного
відділу, класична — дарує
м’якість і глибоке розслаблення
• В покритті міститься екстракт
зеленого чаю
• Висота подушки регулюється
• Має антибактеріальний захист
Клін Ефект
Код: 105942683

169900грн 84950грн
ДОД
РОР
ОГО

М’яке покриття
італійського дизайну

ОО
ТР
ТРИИ
ММ

Наповнення
з мікрофібри

• Піна з пам’яттю із додаванням
охолоджуючого гелю забезпечує
оптимальну підтримку
• Покриття виготовлене
з охолоджуючих та дихаючих
матеріалів
Код: 110008552
• Висота подушки
129900грн
регулюється

Пружини
Октаспрінг

Подушка
Тру Еволюшн

40х60 см
• 12 пружин Октаспрінг з Піни
з пам’яттю та 12 пружин
Октаспрінг з піни Екоцел —
ідеальна адаптація
до положення голови
• Завдяки вентиляційним
отворам пружин Октаспрінг
Ваша подушка та голова
лишаються сухими, а сон —
спокійним

Код: 106083068

12 cм

16 cм

від

169900грн

Радість домашнього відпочинку!

Анатомічна подушка
Комфорт
• Анатомічна форма подушки
відмінно пристосовується
до контурів голови та шиї
• Має змінну наволочку,
яку можна прати

ЗНИЖКА

-50%

30х50 см
Код: 106064493

99800 грн
Піна з пам’яттю

49900грн

Класична подушка
Мемосан

50х70 см

Анатомічна подушка
Мемосан 3-шарова

• Наповнена гіпоалергенною
подрібненою піною
Код: 110019522
з пам’яттю
129900грн
• Знімну наволочку
89900грн
можна прати

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

Класична подушка
Евкаліпт

Анатомічна подушка
Ренью Евкаліпт

50х70 см
Наповнення з мікроволокна Wellsleep.
Покриття з евкаліптовими волокнами
Тенцель

Код: 105922914

Код: 110019523

139900грн

76950грн

ціна з купоном -45%

54950грн

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

30х50 см

Піна з пам’яттю. Волокна Тенцель
у покритті мають терморегуляційні
властивості та добре вбирають вологу

Код: 104893423

99900грн
ціна з купоном -45%

30х50 см

89900грн

49450грн

ціна з купоном -45%

(044) 492-81-19
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Дім
Анатомічна подушка
Натхненний сон

30х50 см

Класична подушка
Натхненний сон

50х70 см

Наповнення: мікроволокно Wellsleep

Наповнення: Піна з пам’яттю

Код: 110018208

Код: 110018210

79900 грн

99900грн

549

55930грн

50

грн

47940грн

ціна з купоном -45%

Анатомічна подушка
Ренью Натура

30х50 см
Піна з пам’яттю. Покриття Тенцель
Ліоцел, збагачене антибактеріальною
обробкою Актіпро

Код: 110023109

Подушка
для подорожей Нью
• Забезпечує голові, шиї
та плечам необхідну
підтримку
та комфорт
• Виготовлена
з піни
з пам’яттю

32х32х8 см

79900грн

63920грн

Код: 106086141

79900грн

ціна з купоном -20%

2 в1

КОВДРА ТА
ПОКРИВАЛО

Легке покривало
• Легка та приємна на дотик ковдра
подарує відчуття прохолоди у спеку
• Антибактеріальна технологія захищає
від появи неприємних запахів
• Двостороннє забарвлення
140х200 см
200х200 см
220х200 см

-10%

Код: 110024454
від
від
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59900грн

53910грн

Радість домашнього відпочинку!

Дормео Алое Вера

ОЕ ВЕР
А
АЛ

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

АГАЧЕНО
ЗБ

СТРАКТОМ
ЕК

Подушки 50х70 см
Анатомічна

Класична

Код: 106039109

Код: 106039104

109900грн

89900грн

60450грн

62930грн

ціна з купоном -45%

Вікторія Стребулаєва
(м. Одеса):

-25%

“Дуже люблю подушку
Алое Вера за її наповнення
і можливість прати
у пральній машинці.
Для мене, як алергіка,
ці фактори є вирішальними
під час вибору подушки”.

Ковдра

легка, звичайна, 4 сезони

140х200 см, 200х200 см
Код: 106039107

від

109900грн

від

82430грн

Дормео Сієна
Наповнення: мікроволокно Wellsleep

Подушка
класична
50х70 см
Код: 101796466
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

-25%
799

439

00

грн

50

грн

ціна з купоном -45%

Ковдра

легка, звичайна, 4 сезони

140х200 см, 200х200 см
Код: 101862213

від
від

(044) 492-81-19

99900грн

74930грн
27

Дім
Комплект постільної білизни Інь і Ян
• 100% бавовняний сатин. Підковдра на ґудзиках
• Двосторонній — для різних комбінацій
• Розміри: підковдра 140х200 см +
1 наволочка 50х70 см, підковдра
200х200 см + 2 наволочки 50х70 см
від

209900грн

Код: 110012740

1 постіль

4 комбінації

Кольори: голубий, сірий,
фіолетовий, бірюзовий, білий

Колекція Дормео Прімавера
Набір постільної білизни

ькіс ть

• Матеріал: сатин (55% Тенцель, 45% бавовна) Кілеж ена!
обм
• Односпальний: підковдра 140х200 см,
наволочка 50х70 см.
Двоспальний: підковдра 200х200 см,
2 наволочки 50х70 см
Код: 106114344
від

129900грн

116910грн

Капці
• Матеріал: м’яка флісова
тканина ззовні та
всередині, підошва
з мікрофібри
• Кольори: бежевий, синій
Код: 106125417
• Розміри: S (37–38),
69800грн 34900грн
M (39–40), L (41–42)
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-10%
Кольори: синій, бежевий, зелений,
сірий. Двосторонній дизайн.

Радість домашнього відпочинку!

Колекція
Фантазія
2

1

4

Кольори: бежевий,
бірюзовий
1

3

Кошик для білизни

3

• Розмір: 38х49 см

Кількіс ть
обмежена!

Килимок для ванної
• Розмір: 50х70 см

Код: 110002593

Код: 110008669

39900грн

49900грн

27450грн

31920грн

ціна з купоном -20%

2

ціна з купоном -45%

Рушник (бежевий)

4

• 100% бавовна,
жакардова вставка
• Розмір: 50х100 см,
70х140 см

Шторка для ванної
• Не поглинає вологу,
легко очищується,
можна прати
• Розмір: 180х180 см

Код: 110006539

Код: 110002596

24900грн

39900грн

від

Піна з пам’яттю

Гачки у комплекті

Пакети для зберігання
• В таких пакетах об’єм речей
зменшується на 80%!
• Захищають речі від води, пилу,
комах, плісняви та запахів
Комплект 3 шт

Комплект 5 шт

45x58 см, 55х86 см,
100х60х47 см

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

Код: 110014366

Код: 110014367

29900грн

49900грн

16450грн

27450грн

ціна з купоном -45%

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

ціна з купоном -45%

ДО
ПІСЛЯ

(044) 492-81-19
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Дім
Меджик Склоочисник

ЗНИЖКА

-50%

• Вбудований резервуар для води
і функція розпилення
• Завдяки гумовій насадці та потужному
всмоктуванню не залишає розводів
• Гнучка насадка з поворотом
на 10° для прибирання
у важкодоступних місцях
• Працює від 4 батарейок типу АА
(до комплекту не входять)
Для різних поверхонь!

Мірна
склянка
в комплекті
Код: 106151130

Пластик

Скло

Плитка

Універсальний
відпарювач
• Ефективно прасує та
відпарює одяг, штори,
постільну білизну. Підходить
для будь-якого типу тканин
• Дезинфікує одяг, меблі,
подушки, скатертини.
Знищує пилових кліщів,
усуває неприємні запахи
• Зволоження повітря
• Працює як сауна
для обличчя
2 режими роботи
Потужність 800 Вт
гарантія

12

місяців

30

179900грн

89950грн

4 в1

1.

Прасування

Код: 110008417

129900грн
50

714

грн

ціна з купоном -45%

2.

Дезінфекція

3.

Зволоження

100% гарантія повернення грошей (стор. 19)

4.

Очищення
обличчя

Полегшіть своє життя

Спрей Моп —
швабра з розпилювачем

ЗНИЖКА

-50%

• Лише наберіть воду або миючий
засіб у резервуар — та мийте
підлогу без відер та ганчірок!
• Насадка-форсунка рівномірно
розпилює воду і не перезволожує
підлогу
• Для будь-яких твердих поверхонь

Резервуар
для води

Код: 105940579

Оберіть свій колір

Гачок
розпилювача

99900грн

49950грн

Розпилювач

Придбайте також
дві додаткові
насадки-подушечки
(код: 105941488)
за ціною 179 грн або
дві додаткові широкі
насадки-подушечки
(код: 110018186) за
ціною 299 грн.

*

Спрей Моп — швабра XL

УНОК
+ ПОДАР

Код: 110017489

69900грн

Збільшена насадка
60 см
Багаторазова
мікрофіброва насадка

Обертається на 360°

Складана
корзина
• Виготовлені
з міцного
та безпечного
силікону, верхній
край і дно укріплені
додатково
• Середня і велика
корзина мають
вентиляційні отвори

15 л
26 см

15 л
7 см

27 см

10 л
7,5 см

24,5 см

5 см

Код: 110018117
від

39900грн

*мається на увазі
за 1 грн з ПДВ.
Детальніше
пропридбання
замовлення,
Детальніше
на стор.
акції,
магазини
на19
стор. 18-19

(044) 492-81-19
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Дім
Ручка обертається
на 360°

ЗНИЖКА

-50%
Гачок
розпилювача

Резервуар
для води

Прибирання під меблями

Розпилювач

Насадка легко
знімається

Свіпер 2 в 1 —
швабра-віник

Свівел Свіпер —
електровіник

• За лічені секунди збирає бруд,
шерсть, крихти чи розлиту рідину
з будь-яких твердих поверхонь
• Насадка обертається на 180°
• Контейнер для сміття зі вбудованою
щіточкою легко очищується
• Не потребує батарейок
чи підключення до електричної
мережі

• Збирає бруд, крихти,
шерсть домашніх тварин,
пісок і навіть розбите скло
з будь-яких поверхонь
• Акумулятор 7,2 В, заряду
вистачає на 45 хв роботи
• Вбудований контейнер для
сміття очищується одним рухом

Код: 110015879

Код: 110012495

89950грн

149900грн

179900грн

119920грн
ціна з купоном -20%

Акумулятор
Вологе та сухе прибирання

32

Підмітання

www.topshoptv.com.ua

???
Обертові щітки

Полегшіть своє життя
ЗНИЖКА

-50%

-10%

замовляйте

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

стор. 19

стор. 19

Поворотна
головка
Вбудовані
лампочки

Сторм — вертикальний
пилосос

Цунамі — пилосос
із аквафільтром

• Має основний блок — для загального
прибирання, та портативний —
для важкодоступних поверхонь
• HEPA-фільтр, що миється,
уловлює найдрібніші часточки пилу,
перешкоджаючи розвитку
алергічних реакцій

• Ефективна система фільтрації:
вакуумне очищення та водяний фільтр
• Основний блок для загального
прибирання та портативний —
для важкодоступних поверхонь
• Бездротове прибирання,
час роботи до 40 хвилин

НЕ

Ь

M К Е ЛЬ
АБ

600

УЖНІСТ

5

П

ОТ

MЛ

Р

Код: 110012918

600 Вт

КОНТЕ

Й

339900грн

169950грн

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

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

Код: 110003378

5-ТИ РІВНЕВА СИСТЕМА
ФІЛЬТРАЦІЇ:
1.
2.
3.
4.
5.

Водяний фільтр
Вугільний фільтр
Сітчастий фільтр
Фільтр НЕРА
Фільтр піни

949900грн
854910грн

(044) 492-81-19
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Дім
замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Ультралюкс
вентилятор зі
зволожувачем 5 в 1

-10%

• Охолоджує, зволожує,
очищує та ароматизує повітря
за Вашою потребою та бажанням
• Зручне пересування завдяки 5-ти
коліщаткам
• Головка вентилятора обертається
на 360°
• Пульт керування, низький
Код: 106156121
рівень шуму
00
6999
грн
629910грн
• Потужність: 90 Вт

Зволоження
та іонізація

Ароматизація

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Нагрівач

Охолодження

Захист від комах

Смартейр —
тепловентилятор
• 3 режими роботи
вентилятора, 12 швидкостей,
широкий кут повороту
• 2 режими обігріву
(900 Вт / 1800 Вт)
• Зручна індикаторна панель,
пульт ДУ, таймер
• Невелика вага, компактність
і економічність

-10%

Код: 110007932

699900грн 629910грн

Вентилятор

34

Вентилятор

Зволожувач

100% гарантія повернення грошей (стор. 19)

Сушарка для білизни

Полегшіть своє життя

Арктік Ультра —
охолоджувач повітря

замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Перетворює гаряче та сухе
повітря на свіже та прохолодне
• Знімний повітряний фільтр
• 3 режими роботи, кольорове
підсвічування
• 12 годин безперервної роботи
• Працює від розетки

стор. 19

Код: 110025148

139900грн

ОХ

ОЛОД ЖУЄ

Вітальня

ОЧИ УЄ
Щ

ЗВ

ОЛОЖУЄ

Офіс

Кухня

Ванна

Спальня

Зволожувач повітря
Зволожувач, ароматизатор
та нічна лампа в одному пристрої!
• Світильник працює у 3-х режимах:
зміна кольорів, один колір
(на вибір), без підсвічування
• Автоматичне вимкнення
приладу
• Об’єм резервуара:
Код: 106112011
1200 мл
199900грн

7 кольорів підсвічування

109950грн
ціна з купоном -45%

Нічна лампа
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

Ароматизатор

Зволожувач

(044) 492-81-19

35

Дім

-10%
Розпізнає тканину
і автоматично
регулює температуру!

Звужений
носик

Ровус Супрім
Бездротова праска

Ровус Ультра
Бездротова праска

• Працює з дротом чи без нього
• Керамічна підошва з антипригарним
покриттям
Код: 106130488
• Автоматичне
299900грн
відключення
50
1649
грн
• Потужність:
ціна з купоном -45%
2200 Вт

• Вертикальне прасування,
функції відпарювання та розпилення
• Система видалення накипу,
функція “крапля-стоп”
Код: 106150820
• Працює з використанням
299900грн
дроту або без нього
269910грн
• Потужність: 2200 Вт

Ровус Ультра Прилад
для видалення
катишків

Ровус Ультра
Відпарювач
для одягу

• Підходить до різних
типів тканин: вовна,
кашемір, акріл,
трикотаж
• Працює від двох
батарейок АА
(до комплекту
не входять)

• Швидке відпарювання та
прасування одягу, меблів,
постільної білизни та штор
• Захист від пилових кліщів
та бактерій за рахунок
обробки парою
• Потужність: 1200 Вт

Код: 106150821

29900грн 26910грн
36

Код: 106150819

159900грн 143910грн

Створюйте затишок та комфорт у своїй оселі!

Фаст Соу — ручна
швейна машинка
• Компактна — поміститься
у валізу чи шухляду стола
• Дуже рухлива — ви можете
створювати різні форми та
візерунки нитками
• Підходить для усіх видів тканин
• Працює від батарейок типу АА
(до комплекту не входять)

Код: 110033154

69900грн

38450грн

У комплекті також: додаткова
голка, нитковтягувач, котушки
з нитками, подовжувач шпінделя

ціна з купоном -45%

Щітка для чищення
одягу та меблів
• Безліч мікроворсинок з легкістю
видалять навіть дрібні волоски
• У комплекті: двостороння
велика щітка + дорожня
Код: 110011708
щітка з базами
69900грн
для самоочищення

Мірор Кам —
відеореєстратор

Показує відео
на дзеркалі

Велике дзеркало заднього виду
та вбудований у нього
відеореєстратор!
• Записує відео до 14 годин.
Передивлятись можна одразу або
завантажувати на гаджети/флешку
• У комплекті також:
Код: 106011083
карта пам’яті 8 Гб
299900грн
та кардрідер

164950грн
ціна з купоном -45%

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

www.topshoptv.com.ua

(044) 492-81-19

37

Дім
Товар
СЕЗОНУ

Купуйте товари зі стор. 38-39
1

2

3

Легке знищення
бур’янів

Торнадо — ручний культиватор
• Завдяки загостреним зубцям легко розпушує
землю та видаляє бур’ян із корінням —
просто прокрутіть культиватор у ґрунті
• Висота ручки: від 85 до 103 см
• Глибина занурення
Код: 106165972
у ґрунт: до 20 см
00
1599 грн 99900грн

• Зручно розпушувати землю
• Висота: від 89 см до 98 см
• Глибина занурення
у ґрунт: до 11 см
Код: 110024319

89900грн 69900грн

Біонік Форс — шланг

Діаметр: 1,9 см

Міцний

Легкий
38

Міні Торнадіка —
ручний культиватор

• Розтягується втричі під
тиском води, і стискається
після її вимкнення
• Має подвійну структуру:
жорсткий шланг всередині
і цупкий нейлон ззовні
• Можна приєднати
до звичайного садового
крану або прикріпити
до садового шланга
• Довжина: 7,5 м;
Код: 110030815
15 м; 22,5 м; 30 м
00
від 799 грн

Створюйте затишок та комфорт у своїй оселі!

та отримайте ПОДАРУНОК!*
Пест Ріджект Про —
відлякувач гризунів
• Діє ультразвуковими
хвилями та електромагнітними
імпульсами на нервову
систему шкідників
• Безпечний для людей
і домашніх тварин
• Працює також як нічник
• Радіус дії: 300 м2
Код: 110007926

69900грн

Садовий інструмент
• Надає бажану форму кущам,
обрізає гілки з дерев
• Зрізає траву у важкодоступних
місцях (біля бордюрів, лавочок)
та краї газону після стрижки
газонокосаркою
• Акумуляторний

гарантія

24
місяці

369900грн 299900грн
Код: 105830077

Драбинатрансформер
• Драбина складається
з 4-х секцій і може
приймати різні форми
• Навантаження: 150 кг
• Висота драбини:
370 см, висота
стрем’янки:
178 см, висота
секції: 103,5 см

Викрутка акумуляторна
• Потужний двигун і редуктор
забезпечує високий
обертаючий момент
• Вбудований ліхтарик
• Функція реверса
• У комплекті: зарядний
пристрій, 12 саморізів,
12 дюбелів, 6 бітів, бокс
для зберігання аксесуарів
та додаткових насадок

Код: 110034168

279900грн 251910грн

Код: 110038832

169900грн 152910грн

Детальніше про замовлення,
*якщомагазини
Ви виграли
з подарунком. Детальніше про акцію на стор. 3, 19.
акції,
на купон
стор. 18-19

(044) 492-81-19

39

Дім
Обприскувачі
садові

Код: 106097070

Для боротьби
з бур’янами,
захисту рослин
від шкідників
і хвороб

54900грн

Умивальник
дачний
• Практичний
умивальник
з пластику
• Кріпиться
до стіни
• Об’єм: 16 л
Код: 105995805

29900грн

16450грн

Код: 106119997

179

00

ціна з купоном -45%

грн

Килимок для пікніка

30х30х18 см / 16 л

З однієї сторони водонепроникний,
з іншої м’який та приємний на дотик

Термосумка
38х30х6 см
150х135 см

Код: 106107037

49900грн

• Зовнішня тканина:
поліпропилен, внутрішня:
фольгований поліетилен
• Кольори: сірий,
червоний

Розкладний
стілець

Відлякувач
гризунів

• Максимальне
навантаження:
120 кг
• Має карман
для напоїв
• Чохол
в комплекті

• Ефективний проти
кротів, мишей, інших
земляних гризунів
• Кожні 50 секунд прилад
поширює звукові хвилі,
які відлякують шкідників
• Частота звукової хвилі:
400 Гц
• Площа дії:
800 кв.м.
Код: 110002637
79900грн

Код: 110012387

99900грн
89900грн
40

55х55х95 см

Створюйте затишок та комфорт у своїй оселі!

Код: 110008283

29900грн

16450грн

ціна з купоном -45%

Сонячна
батарея

Велнео. Бути стрункою легко!

Екстрім — пристрій
для видалення мозолів
та наростів

ЗНИЖКА
• Швидко видаляє мозолі
та натоптиші на стопах
%
• Безпечна альтернатива
металевим терткам для стоп
• 2 насадки: для загрубілої шкіри
та для полірування нігтів

-50

+ПОДАРУНОК
Манікюрний набір

До

Після

Код: 110037998

99900грн

499 грн

49950грн

Фут Спа 2 в 1 —
масажна ванна
для ніг
• Знімає втому та біль
у ногах завдяки різним
режимам масажу
• Масаж струменями води
• 2 види масажних роликів
• Нагрівання води
до 48 °C
Код: 110014740
• Таймер
499900грн

гарантія

12

місяців

449910грн

Баніон —
вальгусний
бандаж

ЗНИЖКА

-50%

• М’яко коректує
деформовану кісточку
великого пальця ноги
• Зменшує прояви бурситу
• У комплекті 2 пари —
для нічного та денного
використання
• Універсальний
Код: 110033133
розмір
79900грн 39950грн

*під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить Веллнео Екстрім

Детальніше
про замовлення,
(ціна зі знижкою 499,50
грн) та Манікюрний набір (ціна 499 грн), за ціною Веллнео Екстрім
(ціна зі знижкою
499,50на
грн).
акції,
магазини
стор. 18-19

У продажуя
з 15 че рвн

вночі

(044) 492-81-19

вдень
41

Здоров’я, краса, спорт
8 масажних роликів

-50%

Шиацу Масажер
для всього тіла
• 4 види масажу:
шиацу, розминаючий,
зігріваючий,
ароматерапевтичний
• Тривимірний масаж
для різних частин тіла:
шиї, плечей, передпліч,
стегон, спини, ніг
Код: 106080409

399900грн 199950грн

Сквізін — масажер
для всього тіла
• Глибокий масаж шиацу
для полегшення
болю в м’язах і суглобах
• Зігріваючий масаж
за бажанням
• Автоматичне відключення
за 15 хвилин
• Працює від мережі
або акумулятора

6 масажних
роликів

-10%
замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Код: 110014739

569900грн 512910грн

Шиацу 3 в 1
масажер для тіла
• Чотири режими
масажу: шиацу, метод
постукування, вібрація,
зігріваючий масаж
• 3 рівні інтенсивності
та можливість поєднувати
різні види масажу
• Автоматичний таймер
• Пульт керування
Код: 110003220

559900грн 503910грн
42

100% гарантія повернення грошей (стор. 19)

Велнео. Бути стрункою легко!

Джимбіт Віброшейпер —
віброплатформа
• Допомагає спалювати калорії та підтягувати тіло,
витрачаючи всього 10 хвилин на день!
• 50 м’язових скорочень на секунду: тонізує м’язи,
покращує кровообіг, знижує загальну втому
• 3 рівні інтенсивності, 99 налаштувань швидкості
• Займайтесь з еластичними стрічками для більш
ефективних тренувань
У комплекті: віброплатформа, 2 еластичні
стрічки-еспандери, пульт дистанційного
керування, план харчування, керівництво
з виконання тренувань

Віброскульпт –
масажер

-10%
замовляйте

ДОДАТКОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
стор. 19

Код: 106158082

999900грн
899910грн

НОВИНКА

• 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

Код: 110024470

199900грн
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

(044) 492-81-19

43

Взуття, одяг, аксесуари
П’юр Сандалі 4.0
• Устілка з натуральної
шкіри
• Резинка та металева
застібка для регулювання
повноти

ЗНИЖКА

-700

грн

Для неї

Для нього

Розміри: 36–46

Код: 110017709

169900грн

99900грн

ЗНИЖКА

-600

НОВИНКА

П’юр Сандалі кежуал
жіночі 4.0
Кольори: золотий,

червоний, блакитний,
чорно-білий
Розміри: 36–42

грн

Комфорт Балетки
кежуал 4.0
Кольори: сріблястий,
чорний, синій, рожевий
Розміри: 36–42

Код: 110017550
Код: 110017522

159900грн 143910грн
44

www.walkmaxx.com.ua

159900грн
99900грн
Наявність кольорів та розмірів уточнюйте в оператора

Крок до комфорту!

П’юр Шльопанці
жіночі 4.0

Фіт Шльопанці 4.0

Код: 110017695

Кольори та розміри:
білий (36–42),
чорний (38–42)

129900грн

Комфорт Лофери
унісекс 4.0

ЗНИЖКА

-700

грн

Код: 110017774

Кольори та розміри:
помаранчевий, зелений
(36–42), синій (36–46)

89900грн

Для нього
Для вихідних
на морському
узбережжі,
прогулянки
тихими вуличками
міста або
повсякденних
справ…
Доповніть
Ваші лофери
блакитним або
пастельними
відтінками та
почувайтесь
комфортно.

Одна модель для чоловіків і жінок

Для неї
Кольори: чорний,
сірий, синій
Розміри: 36–42

Код: 110017577

149900грн
Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

79900грн

Ніжна,
наче квітуча
вишня…
Для Вашого
досконалого
образу —
базовий
комплект
світлих кольорів
та аксесуари
пудрових
відтінків.

(044) 492-81-19

45

Взуття, одяг, аксесуари

ХІТИ ПРОДАЖУ!

Вокмакс Фіт Кросівки 3.0
Широка заокруглена
підошва для комфорту
та підтримки
під час ходи

-10%

Еластичні шнурки,
не потрібно
шнурувати

Колір: чорний.
Розміри: 36-46.

Код: 110003377

Еластична верхня частина
для адаптації до будь-якої
форми стопи

159900грн
143910грн

Комфорт Балетки
елегант 4.0
Кольори: кораловий, бежевий, коричневий
Розміри: 36–41

Код: 110016909

149900грн
99900грн

Комфорт Кеди 4.0

ЗНИЖКА

Комфорт Кеди 3.0

-800

-40%

Кольори та розміри:
чорні, білі, червоні,
синьо-білі (36-46);
помаранчеві (36-42)

46

Код: 110017883

1599

00

грн

959

www.walkmaxx.com.ua

40

грн

ЗНИЖКА
грн

Кольори та розміри:
золотистий (36-42),
червоний (36, 41-45),
білий (42-46)

Код: 106144328

149900грн

69900грн

Наявність кольорів та розмірів уточнюйте в оператора

Запрошуємо до Клубу 5 Зірок!
Тільки при вступі до Клубу
у період з 10.06.2019 по 31.08.2019
отримайте у ПОДАРУНОК*
Соковитискач для цитрусових
Делімано Джой

Тільки при вступі до Клубу
у період з 10.06.2019 по 31.08.2019

ЕКСКЛЮЗИВНА ЗНИЖКА
Ровус Ультра
Відпарювач
для одягу
Детальніше на стор. 36

Джой Cоковитискач
для цитрусових

-40%

99900грн
Код: 110016481

• 2 насадки для різних видів цитрусових
• Ємність 800 мл
• Потужність: 40 Вт

Також даруємо Вам
купони на знижку до 300 грн**
на наступне Ваше замовлення!

Код: 106150819

159900грн 95940грн

Але це ще не все!
Упродовж року для Вас:
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***
*Під подарунком мається на увазі можливість придбання комплекту, до якого входить Картка Клубу та Делімано Джой соковитискач для цитрусових за загальною ціною
699 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

Детальніше про замовлення,
акції, магазини на стор. 18-19

www.club5.com.ua

(044) 492-81-19
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ХІТ ПРОДАЖУ
випікання

запікання

смаження

		Мультипіч
• Готування гарячим повітрям без використання олії
• Велика ємність: 2,5 л. Вистачить для 700 г картоплі фрі
або 500 г м’яса
• Регулювання температури, таймер та функція
автоматичного відключення
• Потужність: до 1500 Вт

(044) 492-81-19

-25%
Код: 110016408

399900грн 299930грн

www.topshoptv.com.ua

Легкий шлях до покупок!
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗАРАЗ! (044) 492-81-19

Магазини
(стор. 18)

