
12 ÷åðâíÿ ïî 31 ñåðïíÿ

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

êiëüêiñòü òîâàðó îáìåæåíà!

ЛIТО



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

184513

êîä
êîìïëåêòà

ЛIТО

125

РЕКОМ
ЕНДОВАНО

Д
ЛЯ  П

РОЕКТІВ

àðò. ARS-WHT-39951 àðò. KUS-WHT-35951àðò. CNS-WHT-903

чаша підвісного унітаза Jaquar Aria
з сидінням повільного падіння,
дюропласт

чаша підвісного унітаза
Jaquar Kubix F з сидінням
повільного падіння, дюропласт

раковина Jaquar Continental 42,
на стільницю

20.8 107 126

ЕКСКЛЮЗИВ ЕКСКЛЮЗИВ ЕКСКЛЮЗИВ



ЕКСКЛЮЗИВ

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

àðò. ARS-WHT-39953BI àðò. 458.126.00.1

+
інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

чаша підвісного унітаза
Jaquar Aria Rimless з сидінням
повільного падіння, дюропласт

noviysvit.com.ua

àðò. ONS-WHT-10953BI àðò. 458.126.00.1

+
інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

чаша підвісного унітаза
Jaquar Ornamix Rimless з сидінням
повільного падіння Slim, дюропласт

ЛIТО

комплект

220
€

184517

êîä
êîìïëåêòà

комплект

216
€

184516

êîä
êîìïëåêòà



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

чаша підвісного унітаза
Jaquar Kubix F Rimless з сидінням
повільного падіння Slim, дюропласт

àðò. KUS-WHT-35953BI

noviysvit.com.ua

+

комплект

235
€

інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

184511

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 38772001

àðò. 37131000

+

комплект

215
інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

€

чаша підвісного унітаза
Jaquar Solo Rimless з сидінням
повільного падіння Slim, дюропласт

àðò. SLS-WHT-6953UFBI

184514

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 38721001

àðò. 37131000

ЕКСКЛЮЗИВ

ЕКСКЛЮЗИВ

ЛIТО



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

інсталяція для біде Oli

àðò. 618547

107462

êîä
êîìïëåêòà

інсталяційна система Oli 80
Diamante Evо з кнопкою Slim
і звукоізоляцією OLI 

àðò. 659044

àðò. 620071

àðò. 600151

noviysvit.com.ua

ЛIТО

РЕКОМ
ЕНДОВАНО

Д
ЛЯ  П

РОЕКТІВ

Öіни
запитуйте

у менеджерів

Öіни
запитуйте

у менеджерів



5544
ãðí.àðò. L23120000 (÷àøà)

àðò. L20112000 (ñèäiííÿ)
àðò. 458.126.00.1

+

комплект

інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

чаша підвісного унітаза
Kolo Style Rimfree з сидінням
повільного падіння, дюропласт

971013

êîä
êîìïëåêòà

noviysvit.com.ua

3969
ãðí.àðò. Ì1310000U àðò. 458.126.00.1

+

комплект

інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

чаша підвісного унітаза
Kolo Idol з сидінням
поліпропіленовим

971223

êîä
êîìïëåêòà

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



àðò. M39018000 (÷àøà)
àðò. M30112000 (ñèäiííÿ)

чаша підвісного унітаза
Kolo Nova Pro Rimfree з сидінням
повільного падіння, дюропласт

+

комплект

5544
ãðí.

інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

970355

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 458.126.00.1

àðò. L33120000 (÷àøà)
àðò. L30112000 (ñèäiííÿ)

чаша підвісного унітаза
Kolo Modo Rimfree з сидінням
повільного падіння, дюропласт

+

комплект

8113
ãðí.

інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

030948

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 458.126.00.1

noviysvit.com.ua

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



інсталяційна система Oli 80
Diamante Evо з кнопкою Slim
і звукоізоляцією OLI

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

àðò. 600151

àðò. 659044

àðò. 620071

àðò. A34H47C000

комплект

215
інсталяційна система Oli 80
Diamante Evо з кнопкою Slim
і звукоізоляцією OLI 

чаша підвісного унітаза
Roca Gap Clean Rim з сидінням
повільного падіння, дюропласт

971059

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 600151

àðò. 659044

àðò. 620071

комплект

222
чаша підвісного унітаза
Roca Meridian Rimless з сидінням
повільного падіння Slim, дюропласт

971215

êîä
êîìïëåêòà

àðò. A34H240000

+

+

ЛIТО

€

€



àðò. A34H240000
àðò. 38721001

àðò. 37131000

+

комплект

245
інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

€

чаша підвісного унітаза
Roca Meridian Rimless з сидінням
повільного падіння Slim, дюропласт

971214

êîä
êîìïëåêòà

àðò. A34H47C000

чаша підвісного унітаза
Roca Gap Clean Rim з сидінням
повільного падіння, дюропласт

+

комплект

245
€

інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

971156

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 38772001

àðò. 37131000

noviysvit.com.ua

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

àðò. 458.126.00.1

245
àðò. A34H240000

+
чаша підвісного унітаза
Roca Meridian Rimless з сидінням
повільного падіння Slim, дюропласт

інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

250
інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією і
кнопокою Delta 21 або Delta 50  на вибір

àðò. 458.126.00.1

чаша підвісного унітаза
Roca Gap Clean Rim з сидінням
повільного падіння, дюропласт

+ +

àðò. 115.125.21.1

àðò. 115.135.21.1

àðò. A34H47C000

971148
971147

êîäè
êîìïëåêòiâ

ЛIТО

комплект

€

комплект

€

971218

êîä
êîìïëåêòà



àðò. 38772001

інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням і кнопкою

àðò. 458.126.00.1àðò. H8619570000001

àðò. H8619570000001

чаша підвісного унітаза
Laufen Pro Rimless з сидінням
повільного падіння, дюропласт

noviysvit.com.ua

+ 249

+ 240
інсталяційний модуль Geberit Duofix
з кріпленням, звукоізоляцією
для кнопок Delta

чаша підвісного унітаза
Laufen Pro Rimless з сидінням
повільного падіння, дюропласт

101370

êîä
êîìïëåêòà

101369

êîä
êîìïëåêòà

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

комплект

€

комплект

€



àðò. Ì1310000U

комплект

115
€

чаша підвісного унітаза
Kolo Idol з сидінням поліпропіленовим

032849

êîä
êîìïëåêòà

àðò. 600151

àðò. 659044

інсталяційна система Oli 80
Diamante Evо з кнопкою Slim

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ 

àðò. 721803

àðò. 152950 177
інсталяційний модуль OLI
Expert Evo 1130 з кріпленням
і кнопкою Globe

чаша підвісного унітаза Roca Debba
з сидінням повільного падіння,
дюропласт

971253

êîä
êîìïëåêòà

€
комплект

àðò. A34H998000

+

+

ЛIТО

РЕКОМ
ЕНДОВАНО

Д
ЛЯ  П

РОЕКТІВ



àðò. 38721001

àðò. 37131000

noviysvit.com.ua

+

+

комплект

чаша підвісного унітаза Grohe Bau
з сидінням повільного падіння, дюропласт

209
інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

комплект

296
чаша підвісного унітаза Grohe Euro
з сидінням повільного падіння,
дюропласт

інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

àðò. 39427000 (÷àøà)
àðò. 39435000 (ñèäiííÿ)

àðò. 39206000 (÷àøà)
àðò. 39458000 (ñèäiííÿ)

ЕКСКЛЮЗИВ

ЕКСКЛЮЗИВ

довжина 490мм

àðò. 38772001

àðò. 37131000

659015

êîä
êîìïëåêòà

971143

êîä
êîìïëåêòà

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

€

€



noviysvit.com.ua

+

+

комплект

чаша підвісного унітаза Grohe Euro
з сидінням повільного падіння, дюропласт

304
інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

комплект

375
чаша підвісного унітаза Grohe Cube
з сидінням повільного падіння,
дюропласт

інсталяційний модуль Grohe Rapid SL
з кріпленням, кнопкою і звукоізоляцією

àðò. 38772001

àðò. 39328000 (÷àøà)
àðò. 39330000 (ñèäiííÿ)

àðò. 3924400h (÷àøà)
àðò. 39488000 (ñèäiííÿ)

àðò. 38772001ЕКСКЛЮЗИВ

ЕКСКЛЮЗИВ

довжина 540мм

971144

êîä
êîìïëåêòà

658922

êîä
êîìïëåêòà

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

€

€
505



Öіни
запитуйте

у менеджерів

Öіни
запитуйте

у менеджерів

Öіни
запитуйте

у менеджерів

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

àðò. À3460Â7000 (÷àøà)
àðò. À801Â8200Â  (ñèäiííÿ)

àðò. À3570À4000 (áiäå)
àðò. À806Â5000Â  (ñèäiííÿ)

чаша підвісного унітаза
Roca Beyond Rimless з сидінням
повільного падіння, супраліт

біде Roca Carmen
з сидінням повільного падіння,
супраліт

àðò. À3420À7000 (÷àøà)
àðò. À801Â5200Â  (ñèäiííÿ)
àðò. À3410À1000 (áà÷îê)

чаша підлогового унітаза
Roca Carmen Rimless з бачком
та сидінням повільного падіння,
супраліт

noviysvit.com.ua

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

àðò. A855998806

тумба Roca і раковина
Roca Gap 80, біла

noviysvit.com.ua

+

комплект

390
€

€

змішувач Roca L20 для раковини,
холодний старт, хром

971254

êîä
êîìïëåêòà

àðò. A5A3B09C00 ЕКСКЛЮЗИВ

àðò. A5A8925C00

+

комплект

269
змішувач Roca Victoria-N
для кухні, рухомий ніс,
хром

тумба Roca Debba 80
з шафкою на двi шухлядки
і раковина, бiлий глянець

àðò. A855907806

971217

êîä
êîìïëåêòà

970854

êîä
êîìïëåêòà

тумба Roca Victoria
зі стільницею, раковина
Roca Bol, змішувач  Roca L20 XL

310
€

àðò. A5A3H09C00

àðò. A851159806

ЕКСКЛЮЗИВ



êîä 092903

êîä 094602êîä 074510

êîä 191602

ãðí.

шафка Nautilus Prime
для раковин:
• libra 50, 60
• omega 65
• carina 60, 70
• como 60, 70, 80
• arteco 50, 55, 60
• cersania 50, 55, 60, 65

897від

ãðí.

шафка Nautilus Base
для раковин:
• carina 60, 70
• como 60, 70, 80, 90, 100

1757від

ãðí.

шафка Nautilus Color
для раковин:
• twins 60, 80

4192від

ãðí.

шафка Nautilus Split
для раковин:
• traffic 60, 75, 90

4621від

ЕКСКЛЮЗИВ

ЕКСКЛЮЗИВ

ЕКСКЛЮЗИВ

ЕКСКЛЮЗИВ

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

920



€

àðò. H3112710040001

€

27
змішувач Jika Lyra для раковини,
короткий ніс, хром 

22
àðò. H3312770040001àðò. H3112710040101

змішувач Jika Lyra для раковини,
довгий ніс, хром 

€

27
змішувач Jika Lyra для душа,
настінний, хром 

àðò. H3212770040001

noviysvit.com.ua

€

32
змішувач Jika Lyra для ванни,
настінний, короткий ніс, хром 

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



àðò. 28512001 àðò. 26250000

€

66
душовий набір
прихованого монтажу
Grohe Bau Edge

€

699
душова система
Grohe Rainshower Smartcontrol:
• верхній душ
• душовий кронштейн
• душова штанга
• термостат з аквадимером
• душовий шланг
• тримач для ручного душу
• ручний душ

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



3 в 1 + 103.2
засіб для відновлення кранів
Ravak Cleaner Chrome 500мл
у подарунок

змішувач для раковини
Ravak Classic та змішувач для ванної
Ravak Classic

552719

êîä
êîìïëåêòà

комплект

€
àðò. X070080 àðò. X070083 àðò. X01106

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

noviysvit.com.ua

3 в 1 + 91.2
засіб для відновлення кранів
Ravak Cleaner Chrome 500мл
у подарунок

змішувач для раковини
Ravak Classic та змішувач для душа
Ravak Classic

552720

êîä
êîìïëåêòà

комплект

€
àðò. X070080 àðò. X070084 àðò. X01106

+
ПОДАРУНОК

+
ПОДАРУНОК



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

noviysvit.com.ua

àðò. KUB-CHR-35227F àðò. ORP-CHR-10119PMàðò. ORP-CHR-10051BPM

змішувач Jaquar Kubix F
для душа, хром

змішувач Jaquar Ornamix Prime
для ванни, хром

змішувач Jaquar Ornamix Prime
для раковини з гідрозатвором,
хром

50 51 67

ЕКСКЛЮЗИВ ЕКСКЛЮЗИВ ЕКСКЛЮЗИВ



ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

noviysvit.com.ua

àðò. KUB-CHR-35179FB àðò. CUB-CHR-35009NFBàðò. ALI-CHR-85051B

змішувач Jaquar Kubix F
для кухні, хром

змішувач Jaquar Kubix F
для раковини, высокий, хром

змішувач Jaquar Alive
для раковини з гідрозатвором,
хром

67 83 91

ЕКСКЛЮЗИВ ЕКСКЛЮЗИВ ЕКСКЛЮЗИВ



ãðí.€

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

àðò. 583217 àðò. STY-F-70àðò. CNS-WHT-455LE

трап Viega з сухим затвором
100х100мм, горизонтальний,
    50мм (рамка пластик)

душовий канал Styron
з решіткою 700мм під плитку,
з сухим затвором

чаша «Генуя» Jaquar
445х540мм

25 38.4 2495

ЕКСКЛЮЗИВ

РЕКОМ
ЕНДОВАНО

Д
ЛЯ  П

РОЕКТІВ

РЕКОМ
ЕНДОВАНО

Д
ЛЯ  П

РОЕКТІВ

РЕКОМ
ЕНДОВАНО

Д
ЛЯ  П

РОЕКТІВ

ÐÐÖ



ãðí.

піддон душовий Kolo First
90x90x16.5см, напівкруглий,
з інтегрованною панеллю

душова штора напівкругла
Kolo Rekord 900, прозоре скло, хром

комплект

6167 441215

êîä
êîìïëåêòà

ãðí.

піддон душовий Kolo First
90x90x16.5см, квадратний,
з інтегрованною панеллю

душова штора квадратна
Kolo Rekord 900, прозоре скло, хром

комплект

6345 441214

êîä
êîìïëåêòà

àðò. PKPG90222003 (øòîðà)
àðò. XBN1690000 (ïiääîí)

àðò. PKDK90222003 (øòîðà)
àðò. XBK1690000 (ïiääîí)

noviysvit.com.ua

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



++

àðò. ÀÌ4609012Ì (äâåði)
àðò. AM4409012M (ñòiíêà)

піддон душовий Roca Malaga Square
90x90x13.5см, з ніжками і сифоном

душові двері Roca Capital одностулкові
та бічна стінка прозоре скло, хром

комплект

379971226

êîä
êîìïëåêòà

€

àðò. À276260000

++

àðò. AM4610012M (äâåði)
àðò. AM4408012M (ñòiíêà)

піддон душовий Roca Granada Compact
80x100x13см, з ніжками і сифоном

душові двері Roca Capital одностулкові
та бічна стінка прозоре скло, хром

комплект

389971248

êîä
êîìïëåêòà

€

àðò. A276264000

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО



1499
компакт Cersanit Mito Grey
з сидінням, поліпропілен

1599
компакт Cersanit President
з сидінням, поліпропілен

1689
компакт Cersanit Koral New
з сидінням, поліпропілен

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

êîä 063201êîä 054808 êîä 140292

ãðí. ãðí. ãðí.

1722 1690 1765
ÐÐÖ ÐÐÖ ÐÐÖ



ãðí. ãðí. ãðí.

1599
компакт Colombo Vector Plus
з сидінням, поліпропілен

1620
компакт Colombo Pulse
з сидінням, поліпропілен

1728
компакт Colombo Accent Basic
з сидінням, поліпропілен

ñïåöiàëüíà ïðîïîçèöiÿ ЛIТО

àðò. S12840500àðò. S16990500 àðò. S30992500

1695 1854 1845
ÐÐÖ ÐÐÖ ÐÐÖ



Відділення оптової торгівлі

Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé
âóë. Þíîøåâà,  73 (067) 441-56-77 novograd@noviysvit.dp.ua

Äíiïðî
âóë. Ñòàðîêîäàöüêà,  5 (067) 566-91-94 opt@noviysvit.dp.ua

Õàðêiâ
âóë. Øåâ÷åíêà,  327 (067) 622-24-24 kharkov@noviysvit.dp.ua

(096) 774-74-52 kiev@noviysvit.dp.ua

Ëüâiâ
âóë. Ãîðîäîöüêà,  357/4 (067) 352-61-61 lviv@noviysvit.dp.ua


