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 � 1004 Букет з 7-ми чарівних 
троянд, сплетених воєдино з 
4-ма ніжними альстромеріями, здатний 
зачарувати ваших близьких та коханих. 
Оберіть кольорову гаму: червоно-білу, 
рожеву або жовту. Висота букету 70- 
80 см.

 � Beautiful bouquet of 7 roses and 4 
alstroemerias. Choose one of the following 
colours: red-white, pink, or yellow. 
Bouquet height: 70-80 cm.

ТРОЯНДИ 
ROSES

 � 1003 Букет троянд з 11 шт., 
простота цього букета є його 
головною і незаперечною перевагою, ці 
квіти стануть побажанням всього самого 
доброго, світлого і чудесного у світі.   
Висота букету 60 см.

 � Roses in a bouquet, 11 stems. Stem 
length: 60 cm.

 � 1001 Вишукані троянди 
по штучно. Висота квітки 50-60 
см. Ви можете обрати колір квітів: чер-
воний, рожевий, білий, жовтий, пер-
сиковий, малиновий чи бордовий. Ціна 
вказана за одну квітку.

 � Roses in stunning red, pink, white, 
yellow, peach, сrimson or deep red colour. 
Stem length: 50-60 cm. Price per flower.

 � 1002 Розкішні високі троянди 
поштучно. Висота квітки 70-80 
см. Можна обрати червоний, рожевий, 
білий, жовтий, персиковий, малиновий 
чи бордовий колір квітів. Ціна вказана за 
одну квітку.

 � Long stem roses in stunning red, pink, 
white, yellow, peach, сrimson or deep red 
colour. Stem length: 70-80 cm. Price per 
flower.

 � 1005 Чарівні троянди в яскра-
вому, декоративному оформленні 
з зеленню. Композиція складається з 15 
троянд і більше, її розмір 50х50 см. Можна 
обрати червоний, рожевий, білий, жовтий, 
персиковий, малиновий чи бордовий колір 
квітів. Ціна вказана за одну квітку.

 � Charming roses in an arrangement with 
fresh foliage and green accents. 15 or 
more roses in stunning red, pink, white, 
yellow, peach, сrimson, or deep red.  
50x50 cm. Price per flower.

 � 1006 Вишукані троянди в деко-
ративному оформленні із зеленню. 
Композиція складається з 15 або більше 
троянд. Можна обрати червоний, рожевий, 
білий, жовтий, персиковий, малиновий чи 
бордовий колір. Розмір композіцїї 70х60 
см. Ціна вказана за одну квітку.

 � Beautiful roses in arrangement with 
fresh foliage and green accents. 15 or 
more roses in stunning red, pink, white, 
yellow, peach, сrimson, or deep red. 70x60 
cm. Price per flower. 

$4

$7

$6.50

$4.75

$40

$47
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ГЕРБЕРИ, ХРИЗАНТЕМИ ТА ГВОЗДИКИ 
GERBERAS, CHRYSANTHEMUMS AND CARNATIONS

 � 1013 Барвисті хризантеми в 
декоративному оформлені із 
зеленню. Розмір композіцїї 70x60 см. 
Можна обрати колір квітів: білий, жовтий 
чи рожевий. Ціна вказана за одну квітку.

 � Bright chrysanthemums in an arran-
gement with fresh foliage and green 
accent. White, yellow, or pink. 70x60 cm. 
Price per flower.

 � 1009 Стрункі гвоздики в букеті. 
Можна обрати колір квітів: 
червоний, рожевий, білий. Висота 
квітки 40-50 см. Ціна вказана за одну  
квітку.

 � Lovely carnations in a bouquet. Red, 
pink or white. Stem length: 40-50 cm. 
Price per flower.

 � 1010 Букет з 11 витончених 
гвоздик в поєднанні з 4-ма 
чарівними хризантемами. Висота букету 
40-50 см. 

 � Bouquet of 11 fine carnations combined 
with 4 beautiful chrysanthemums. Bouquet 
height: 40-50 cm.

 � 1011 Яскраві гвоздики в 
декоративному оформленні із 
зеленню. На вибір червоний, рожевий, 
білий колір. Від 15 гвоздик і більше у 
вашій чудовій композиції, її розмір 50х50 
см. Ціна вказана за одну квітку.

 � 15 or more carnations in a lovely 
arrangement with fresh foliage and green 
accents. Red, pink or white. 50x50 cm. 
Price per flower.

 � 1012 Чарівні хризантеми ніжних 
кольорів у букеті. Білий, жовтий 
чи рожевий колір за вашим бажанням. 
Висота квітки 60-70 см. Ціна вказана за 
одну гілку.

 � Lovely chrysanthemums in a beautiful 
bouquet in white, yellow, or pink. Stem 
length: 60-70 cm. Price per branch.

 � 1007 Ніжні гербери пош-
тучно. Можна обрати колір 
квітів: червоний, рожевий, жовтий. 
Висота квітки 40-50 см. Ціна вказана за 
одну квітку. Колір квітів на вибір.

 �Delicate gerbera daisies of stunning 
red, pink, or white colour. Stem length: 
40-50 cm. Price per flower. Many colours 
to choose from.

$3.80

$4

$5

$3.50

$3

$47

$39

 � 1008 Букет з 7-ми яскравих 
гербер, в поєднанні з 4-ма хризан-
темами. Оберіть кольорову гаму для вашого 
букету рожево-білий, червоний, перси-
ковий, жовтий. Висота букету 40-50 см. 

 � Bouquet of 7 gerbera daisies and 4 
chrysanthemums in pink-white, red, peach, 
or yellow. Bouquet height: 40-50 cm.

 � 1014 Сезонні квіти: чарівні тюльпани, 
нарциси, піони, ромашки, гладіолуси. 
Ви можете замовити сезонні квіти для  
будь-якої приємної подїї. Уточнюйте по 
запиту через агента. 

 � Seasonal flowers – lovely tulips, daffodils, 
peonies, asters, gladioli – for any great 
event. Ask your Agent for more details.
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КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ 
FLOWER ARRANGEMENTS

 � 1016 "Сонячні нотки". Надзви-
чайно сонячна, яскрава компо-
зиція з гербер, орхідей, альстромерій, 
гвоздик, хризантем та зелені. 40х40 см. 

 � "Sunny Touches"– bright, yellow gerbera 
daisies, alstroemerias, chrysanthemums, 
fresh foliage and green accents. 40x40  
cm. 

 � 1015 "Симфонія". Вражаюча 
композиція з розкішних гербер, 
троянд, тюльпанів, хризантем та зелені. 
50х40 см. 

 � "Symphony" – gorgeous arrangement of 
red roses, delicate tulips, gerbera daisies, 
chrysanthemums with a touch of green 
accents. 50x40 cm. 

 � 1017 "Квіткова феєрія". Вра-
жаюча композиція з ніжних лілій, 
хризантем, орхідей та гербер із зеленню 
30x50 см.

 � "Flower Mosaic" – a delightful bouquet 
of calla lilies, chrysanthemums, orchids, 
gerbera daisies and assorted greenery. 
30x50 cm. 

$58

$55

$60
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КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ 
FLOWER ARRANGEMENTS

 � 1018 "Екзотична". Вражаюча 
композиція з eкзотичних квітів: 
орхідеї, хризантеми, троянди, гвоздики, 
тропічна зелень. 40х40 см. 

 �  "Exotic" – impressive composition 
that utilizes tropical foliage for full flare 
and impact. Combination of orchids, 
chrysanthemums, roses and carnations. 
40x40 cm. 

 � 1019 "Чарівність". Непере-
вершена квіткова композиція. 
Чарівні гербери, троянди, антуріум, аль-
стромерії, хризантеми, орхідеї, зелень. 
60х60 см. 

 � "Charm" – an arrangement that features 
roses, herbera daisies, anthuriums, 
alstroemerias, chrysanthemums, orchids, 
fresh foliage and green accents. 60x60 cm. 

 � 1020 "Тріумф". Чарівні гербери, 
ан туріуми, лілії, хризантеми, 
кали, еустоми, альстромерії, оздоблені 
яскравою зеленню. Розмір композицїї 
60х60 см. 

 �  "Thriumph" – a composition of stunning 
gerbera daisies, exotic anthuriums, 
calla lilies, chrysanthemums, lisianthus, 
alstroemeria, fresh foliage and green 
accents. 60x60 cm. 

$65

$85

$90

*Враховуючи індивідуальне виконання та сезонність квітів, кінцевий вигляд композиції може несуттєво відрізнятись. 
*Due to individualistic approach and variety of seasonal flowers final composition may vary slightly.
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КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ 
FLOWER ARRANGEMENTS

 � 1022 "Витонченість". Вишу-
кана композиція з ніжних 
квітів: сантадезії, антуріум, троянди, 
гвоздики, орхідеї, альстромерії, хризан-
теми, зелень 50x70 см. 

 �  "Finesse" – an artistically arranged 
composition of roses, calla lilies, anthuriums, 
carnations, orchids, alstroemerias, 
chrysanthemums 50x70 cm.

$115

 � 1023 "Святкова". Квітковий 
акцент до свята, cучасний 
дизайн з чарівних квітів: aнтуріуми, 
гербери, лілії, хризантеми, гладіолуси, 
зелень. 90х60 см. 

 � "Festive" – an arrangement that features 
anthuriums, calla lilies, gerbera daisies, 
chrysanthemums and gladioluses, roses, 
fresh foliage and green accents. 90x60  
cm.

$120

 � 1021 "Щаслива мить". Фантас-
тична композиція з яскравих 
квітів. Гладіолуси, орхідеї, антуріум, 
хризантеми, троянди, еустома, зелень 
50x60 см. 

 � "Joyful Moment" – a multi-coloured 
array of blooms that include gladioluses, 
orchids, anthuriums, chrysanthemums, 
roses, lisianthus and green accents. 50x60 
cm.

$110

*Враховуючи індивідуальне виконання та сезонність квітів, кінцевий вигляд композиції може несуттєво відрізнятись. 
*Due to individualistic approach and variety of seasonal flowers final composition may vary slightly.



7

Yo
u 

or
de

r 
in

 C
an

ad
a 

an
d 

th
e 

U
S
A
 —

 W
e 

de
liv

er
 in

 U
kr

ai
ne

Каталог / Catalogue – www.meest.net

КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ 
FLOWER ARRANGEMENTS

 � 1024 "Елегантна". Розкішна 
композиція з витонченних 
орхідей, фрезій, альстромерій, гербер, 
маргариток, хризантем, троянд, оздо-
бленних зеленню. 60х80 см. 

 � "Elegant" – brilliant arrangement of 
pink, yellow, purple and orange orchids, 
fresias, alstroemerias, gerbera daisies, 
chrysanthemums, roses, fresh foliage and 
green accents. 60x80 cm.  

 � 1025 "Гармонія". Гармонійне 
поєднання ніжних кольорів та 
ароматів геліконії, антуріума, орхідей, 
лілій, альстромерії, хризантем, гербер, 
маргариток, гвоздик у яскравій зелені. 
100х80 см. 

 � "Harmony" – beautiful floral arrange- 
ment of heliconias, anthuriums, orchids, 
lilies, alstroemerias, chrysanthemums, 
gerbera daisies, carnations, fresh foliage 
and green accents. 100x80 cm.

 � 1000 Ви також можете замо-
вити вітальні листівки: з юві-
леєм, з Днем народження, з іменинами, 
з Різдвом та Новим Роком, з 8 Березня та 
Днем Матері, з одруженням. 

 �  Also, you may order Greeting Cards 
for anniversaries, Birth days, weddings, 
holidays and all other special occasions.

$5

$135 $145
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ТОРТИ 
CAKES

 � 1026 "Празький". Шоколадно-
біскві т  ний торт з коржами, 
промоченими делікатним коньячним 
сиропом та прошарком молочно-масля-
ного крему, прикрашений вишуканим 
шоколадним декором. Вага 1 кг. 

 � "Prague": moist chocolate sponge cake 
drenched in light brandy syrup, layered 
with buttermilk cream, topped with 
chocolate shavings (1 kg). 

 � 1027 "Празький". Шоколадно-
бісквіт  ний торт з коржами, 
промоченими делікатним коньячним 
сиропом та прошарком молочно-масля-
ного крему, прикрашений вишуканим 
шоколадним декором. Вага 0.5 кг. 

 � "Prague": moist chocolate sponge cake 
drenched in light brandy syrup, layered 
with buttermilk cream, topped with 
chocolate shavings (0.5 kg). 

 � 1028 "Маковий". Ароматні, 
пухкі бісквітно-макові коржі з 
легким, масляним кремом, оздоблені 
кремовими візерунками, боки обсипані 
горіховою крихтою. Вага 1 кг.

 � "Poppy Seed Cake". A cake that is chock 
full of poppy seeds! Delicate, moist sponge 
cake, layered with light butter cream and 
finished with crushed nuts all around  
(1 kg).

 � 1029 "Фруктовий". Бісквітні 
коржі, просочені фруктовим 
си ропом, з'єднані масляним кремом з 
фруктами. Торт прикрашений різнома-
нітними фруктами і залитий шаром галя-
ретки. Вага 1 кг. 

 � "Fruit cake". Moist sponge cake 
layers, separated by fresh fruit pieces  
in butter cream with fresh fruits on top  
and covered with delicious jelly (1 kg). 

 � 1030 "Грильяжний". Коржі безе, 
з'єднані грильяжним кремом 
з подрібненими горіхами, прикрашені 
шоколадно-грильяжним кремом та візе-
рунками з десертного шоколаду. Вага  
1 кг. 

 � "Grillage Roshen". A cake that has two  
airy layers of meringue with hazelnut, 
chocolate glaze, buttercream-like 
filling, layered and covered with 
chocolate grillage cream and finished 
with chocolate swirls all around  
(1 kg).

 � 1031 "Капучіно". Фірмовий 
торт: чудове поєднання шоко-
ладного бісквіту та пташиного молока 
з смаком капучіно. Торт прикрашений 
шоколадним декором, бока обсипані 
бісквітною крихтою. Вага 1 кг. 

 �  "Capuccino Roshen". Tiers of capucinno 
flavoured chocolate sponge, separated by 
delicious vanilla souffle, sides are heavily 
sprinkled with crushed nuts (1 kg). 

 � 1032 "Київський". Коржі безе 
з прошарком масляного крему, 
та ядрами горіхів фундука, смажених 
та подрібнених. Торт прикрашений 
масляно-шоколадним кремом, бокова 
поверхня обсипана горіховою крихтою. 
Вага 1 кг. 

 �  "Kyiv". Dense meringue with crushed 
hazelnuts between layers of rich butter 
cream and topped with the cream flowers 
and leaves, sides are generously sprinkled 
with crushed meringue and nuts (1 kg). 

 � 1033 "Київський". Коржі безе 
з прошарком масляного крему, 
та ядрами горіхів фундука, смажених та 
подрібнених. Торт прикрашений масля-
но-шоколадним кремом, бокова поверх - 
ня обсипана горіховою крихтою. Вага 
0.5 кг. 

 �  "Kyiv". Dense meringue with crushed 
hazelnut between layers of rich butter 
cream, topped with the cream flowers and 
leaves, sides are generously sprinkled with 
crushed meringue and nuts (0.5 kg).

$19 $20

$23

$26

$24

$23

$18

$15
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 � 1037 Фрукти в подарунковому 
оформленні. На вибір замов-
ника 4 види фруктів по 1 кг: апельсини, 
банани, гранати, грейпфрути, груші, 
ківі, лимони, мандарини, персики, 
яблука.

ФРУКТИ 
FRESH FRUIT 

 � 1034 Фрукти в подарунковому 
оформленні: ананас 1 шт., вино-
град 500 г, лимони 500 г, гранати 1 кг, 
банани 1 кг, апельсини 1 кг. 

 � Fresh fruit gift wrapped: 1 pineapple, 
grapes (500 g), lemons (500 g), 
pomegranate (1 kg), bananas (1 kg), 
oranges (1 kg). 

 � 1035 Фрукти в подарунковому 
оформленні: виноград 1 кг, 
ананас 1 шт., груші 1 кг, грейпфрути  
1 кг, апельсини 1 кг, манго 1 кг. 

 � Fresh fruit gift wrapped: grapes  
(1 kg), 1 pineapple, pears (1 kg), grapefruit  
(1 kg), oranges (1 kg), mango (1 kg). 

 � 1036 Фрукти в подарунковому 
оформленні: грейпфрути 1 кг, 
банани 1 кг, мандарини 1 кг, яблука  
1 кг, ківі 500 г, лимони 500 г. 

 � Fresh fruit gift wrapped: grapefruit  
(1 kg), bananas (1 kg), tangerines (1 
kg), apples (1 kg), kiwi (500 g), lemons  
(500 g). 

 � Fresh fruit gift wrapped – choose any 
4 kinds (1 kg each): oranges, bananas, 
pomegranate, grapefruit, pears, kiwi, 
lemons, tangerines, peaches, apples. 

 � 1038 Фрукти в торбинці. На 
вибір замовника 4 види фруктів 
по 1 кг: апельсини, банани, гранати, 
грейпфрути, груші, ківі, лимони, манда-
рини, персики, яблука. 

 � A bag of fresh fruit – choose any 4 
kinds (1 kg each): oranges, bananas, 
pomegranates, grapefruit, pears, kiwi, 
lemons, tangerines, peaches, apples. 

 � 1039 Фрукти в торбинці. На 
вибір замовника 6 видів фруктів 
по 1 кг: апельсини, банани, гранати, 
грейпфрути, груші, ківі, лимони, манда-
рини, персики, яблука. 

 �  A bag of fresh fruit – choose any 6 
kinds (1 kg each): oranges, bananas, 
pomegranates, grapefruit, pears, kiwi, 
lemons, tangerines, peaches, apples.

$54

$62

$47

$45

$33

$45
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НАБОРИ В ПОДАРУНКОВОМУ ОФОРМЛЕННІ 
GIFT BASKETS

 � 1042 Подарунковий набір №2. 
Мартіні "Вермут" 500 мл, апе-
льсиновий сік 1 літр, цукерки "Ferrero 
Rocher" 200 г, цукерки "Асорті" в коробці 
200 г, кава розчинна "Nescafe" в скляній 
баночці 100 г, круасани 200 г.

 �Gift basket #2: "Vermouth" martini (500 
ml), orange juice (1 L), assorted chocolates 
"Ferrero Rocher" (200 g), chocolates in 
a box "Assorti" (200 g), instant coffee 
"Nescafe" in a glass jar (100 g), croissants 
(200 g).

 � 1043 Подарунковий набір №3. 
Шампанське "Одеса" 750 мл, 
цукерки "Raffaello" 150 г, цукерки Світоч 
"Exclusive" в коробці 210 г, чай "Lipton" 
25 пакетиків, кава "Tchibo" у вакуумній 
упаковці 250 г, апельсини 500 г,  
1 ананас "Gold".

 �Gift basket #3: Champagne "Odesa" 
(750 ml), "Raffaello" coconut candy (150 
g), assorted chocolates "Exclusive" in a box 
(210 g), 25 bags of "Lipton" tea, vacuum 
packed coffee "Tchibo" (250 g), oranges 
(500 g), 1 pineapple "Gold".

 � 1044 Подарунковий набір №4. 
Вино "Кагор" 750 мл, цукерки 
"Пташине молоко" в коробці 250 г, 
печиво в упаковці 250 г, фрукти в сиропі  
400 г, кава "Jacobs" в вакуумній упаковці  
250 г, курага 200 г, виноград 500 г,  
банани 1 кг. 

 �Gift basket #4: Wine "Kahor" (750 
ml), "Ptashyne moloko" candy (250 g), 

 � 1041 Подарунковий набір №1.  
Коньяк "Закарпатський" 500 
мл, цукерки "Палітра" в коробці 200 г, 
рулет бісквітний 250 г, кава розчинна 
"Tchibo" в скляній баночці 50 г, печиво 
"Крекер ніжний" 180 г, плавлений сир 
"Президент" 280 г, фаршировані оливки 
в баночці 300 г.

 �Gift basket #1: Cognac "Zakarpatskyy" 
(500 ml), assorted chocolates "Palitra" 
(200 g), sponge roll (250 g), instant coffee 
"Tchibo" in a glass jar (50 g), "Tender 
Crackers" (180 g), "President" cream 
cheese (280 g), stuffed olives in a jar  
(300 g).

crackers (250 g), canned fruits (400 g), 
vacuum packed "Jacobs" coffee (250 g), 
dried apricots (200 g), grapes (500 g), 
bananas (1 kg).

 � 1045 Подарунковий набір №5. 
Шампанське "Київ" 750 мл, 
цукерки "Raffaello" 150 г, цукерки Рошен 
"Київ Вечірній" коробка 230 г, чай 
листовий "Dilmah" 100 г, кава "Jacobs" 
у вакуумній упаковці 250 г, апельсини  
500 г, мандарини 500 г, 1 ананас "Gold".

 �Gift basket #5: Champagne "Kyiv" 
(750 ml), "Raffaello" coconut candy (150 
g), "Kyiv Vechirniy" chocolates (230 g), 
"Dilmah" loose leaf tea (100 g), vacuum 
packed "Jacobs" coffee (250 g), oranges 
(500 g), tangerines (500 g), 1 pineapple  
"Gold".

$65 $75

$79

$80

$65
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 � 1046 Подарунковий набір №6. 
Горілка "Хортиця" 500 мл, ікра 
лососева червона 120 г, шампіньйони 
консервовані 420 г, шпроти 240 г, 
оливки в баночці 300 г, кільце домаш-
ньої ковбаси 300 г, оселедець в упаковці 
250 г, твердий сир 250 г.

 �Gift basket #6: Vodka "Khortytsia" (500 
ml), red caviar (120 g), pickled mushrooms 
(420 g), canned sprats (240 g), olives 
in a jar (300 g), homemade sausage 
(300 g), marinated herring (250 g),  
cheese (250 g).

НАБОРИ В ПОДАРУНКОВОМУ ОФОРМЛЕННІ 
GIFT BASKETS

 � 1047 Подарунковий набір №7. 
Вино молдавське "Шардоне" 
біле сухе 750 мл, ікра лососева червона 
120 г, риба масляна в вакуумній упа-
ковці 200 г, риба форель в вакуумній 
упаковці 200 г, рулети з філе оселедця 
200 г, твердий сир 250 г, крекери ніжні 
180 г, сирок плавлений 280 г, лимони 
500 г, 1 ананас "Gold".

 �Gift basket #7: "Chardonnay" 
white dry vine (750 ml, Moldova), red 
caviar (120 g), vacuum packed oilfish  
(200 g), vacuum packed trout (200 g), 
herring filet rolls (200 g), cheese (250 g), 
tender crackers (180 g), cream cheese 
(280 g), lemons (500 g), 1 pineapple 
"Gold".

 � 1048 Подарунковий набір  
№8. Лікер "Sheridan’s Original 
Double Liquor" вершково-кавовий 500 
мл, кава "Davidoff" 250 г у вакуумні 
упаковці, цукерки "Ferrero Rocher" в 
коробці 200 г, цукерки "Raffaello" в 
коробці 150 г, печиво в шоколадні гла-
зурі 240 г, апельсини 500 г, мандарини 
500 г.

 �Gift basket #8: "Sheridan’s Original 
Double Liquor" (500 ml), vacuum packed 
"Davidoff" coffee (250 g), "Ferrero Rocher" 
chocolates (200 g), "Raffaello" coconut 
candy (150 g), chocolate glazed biscuits 
(240 g), oranges (500 g), tangerines  
(500 g).

 � 1049 Подарунковий набір №9. 
"Baileys" вершковий ірландсь- 
 кий лікер 500 мл, цукерки "Ferrero 
Rocher" в коробці 200 г, кава "Lavazza" 
250 г у вакуумні упаковці, цукерки 
"Асорті" в коробці 200 г, круасани 200 г, 
виноград 500 г, апельсини 500 г. 

 �Gift basket #9: "Baileys" Irish cream 
liqueur (500 ml), "Ferrero Rocher" assorted 
chocolates (200 g), vacuum packed 
"Lavazza" (250 g), assorted chocolates 
"Assorti" (200 g), croissants (200 g), 
grapes (500 g), oranges (500 g).

$85 $105

$109

$110
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ПРОДУКТОВІ НАБОРИ 
FOOD PACKAGES

• Гречана крупа
• Buckwheat ....................3 kg | 6.6 lbs
• Вівсяні пластівці
• Oat flakes .....................2 kg | 4.4 lbs
• Макарони
• Pasta ...........................1 kg | 2.2 lbs
• Зелений горошок
• Sweet green peas ...... 400 g | 0.88 lbs
• М'ясні консерви
• Canned meat ............ 650 g | 1.43 lbs
• Паштет печінковий
• Liver pate ................. 480 g | 1.06 lbs
• Бульон з курки
• Chicken stock ............ 250 g | 0.55 lbs
• Родзинки
• Raisins ..................... 200 g | 0.44 lbs
• Згущене молоко
• Condensed milk ......... 760 g | 1.67 lbs
• Мед натуральний
• Organic honey .............500 g | 1.1 lbs
• Кава мелена
• Ground coffee ........... 250 g | 0.55 lbs
• Чай в пакетах, шт.
• Tea bags ...............................100 pc.
 � Total weight: 18.74 kg | 41.23 lbs

 � 1053 Набір №3:
 � Food package #3: 
• Борошно
• Flour ...........................25 kg | 55 lbs
 � Total weight: 25 kg | 55 lbs
 � 1054 Набір №4:
 � Food package #4: 
• Гречана крупа
• Buckwheat ...................25 kg | 55 lbs
 � Total weight: 25 kg | 55 lbs 
 � 1055 Набір №5:
 � Food package #5: 
• Рис
• Rice ............................25 kg | 55 lbs
 � Total weight: 25 kg | 55 lbs
 � 1056 Набір №6:
 � Food package #6: 
• Цукор
• Sugar ..........................25 kg | 55 lbs
 � Total weight: 25 kg | 55 lbs
 � 1057 Набір №7:
 � Food package #7: 
• Макарони до росолу
• Egg noodles ................6 kg | 13.2 lbs
• Макарони
• Pasta .........................6 kg | 13.2 lbs
 � Total weight: 12 kg | 26.4 lbs
 � 1058 Набір №8:
 � Food package #8: 
• Олія соняшникова
• Sunflower Oil ............... 6 L | 1.58 gal
 � Total weight: 6 kg | 13.2 lbs

 � 1051 Набір №1:
 � Food package #1:
• Борошно
• Flour .............................5 kg | 11 lbs
• Рис
• Rice ..............................5 kg | 11 lbs
• Цукор
• Sugar ............................5 kg | 11 lbs
• Гречана крупа
• Buckwheat .....................5 kg | 11 lbs
• Манна крупа
• Semolina flour ...............3 kg | 6.6 lbs
• Вівсяні пластівці
• Oat flakes .....................3 kg | 6.6 lbs
• Ячмінна крупа
• Barley groats ................3 kg | 6.6 lbs
 � Total weight: 29 kg | 63.8 lbs

 � 1052 Набір №2:
 � Food package #2: 
• Борошно
• Flour ............................3 kg | 6.6 lbs
• Рис
• Rice .............................3 kg | 6.6 lbs
• Цукор
• Sugar ...........................3 kg | 6.6 lbs

$55

$20

$60

$55

$40

$26

$22

$70
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ПРОДУКТОВІ НАБОРИ 
FOOD PACKAGES

 � 1059 Набір №9:
 � Food package #9: 

• Борошно
• Flour ...........................25 kg | 55 lbs
• Рис
• Rice ............................25 kg | 55 lbs
• Цукор
• Sugar ..........................25 kg | 55 lbs
• Вівсяні пластівці
• Oat flakes ....................10 kg | 22 lbs
• Манна крупа
• Semolina flour ................5 kg | 11 lbs
• Олія соняшникова
• Sunflower oil ................ 6 L | 1.58 gal
• Маргарин м’ягкий
• Margarine ................ 1.9 kg | 4.18 lbs
• М'ясні консерви
• Canned meat ............ 975 g | 2.15 lbs
• Кава мелена
• Ground coffee .............500 g | 1.1 lbs

 � Total weight: 99.38 kg | 218.63 lbs

 � 1060 Набір №10:
 � Food package #10: 

• Борошно
• Flour ......................... 50 kg | 110 lbs
• Рис
• Rice ............................25 kg | 55 lbs
• Цукор
• Sugar ..........................25 kg | 55 lbs
• Гречана крупа
• Buckwheat ...................15 kg | 33 lbs
• Олія соняшникова
• Sunflower oil ................ 6 L | 1.58 gal
• Макарони
• Pasta ...........................3 kg | 6.6 lbs
• М'ясні консерви
• Canned meat ......... 1.95 kg | 4.29 lbs
• Маргарин м’ягкий
• Margarine ................. 950 g | 2.09 lbs
• Кава розчинна
• Instant coffee ................90 g | 0.2 lbs
• Чай в пакетах, шт.
• Tea bags ...............................100 pc.

 � Total weight: 127.94 kg | 281.47 lbs

 � 1061 Набір №11:
 � Food package #11:

• Борошно
• Flour ...........................25 kg | 55 lbs
• Рис
• Rice ............................10 kg | 22 lbs
• Цукор
• Sugar ..........................15 kg | 33 lbs
• Гречана крупа
• Buckwheat ...................10 kg | 22 lbs
• Олія соняшникова
• Sunflower oil ................ 3 L | 0.79 gal
• Макарони
• Pasta ...........................2 kg | 4.4 lbs
• М'ясні консерви
• Canned meat ......... 1.95 kg | 4.29 lbs
• Маргарин м’ягкий
• Margarine ................. 950 g | 2.09 lbs

 � Total weight: 67.9 kg | 149.38 lbs

$215

$175 $135
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 � 1063. Набір №13  
"Святковий":

 �Holiday food package #13: 

• Ікра червона
• Red caviar ................ 120 g | 0.27 lbs
• Оливки чорні консерв.
• Canned black olives ... 350 g | 0.77 lbs
• Печериці консервовані
• Canned mushrooms ... 480 g | 1.06 lbs
• Кукурудза консервована
• Canned corn ............. 340 g | 0.75 lbs
• Шпроти
• Sprats ...................... 150 g | 0.33 lbs
• Печінка тріски
• Cod liver ................... 230 g | 0.51 lbs
• Мясо кальмара
• Squid ....................... 200 g | 0.44 lbs
• Сайра
• Saury ....................... 240 g | 0.53 lbs
• Фрукти тропічні консервовані
• Canned tropical fruits . 850 g | 1.87 lbs
• Суміш горіхів
• Nut mix ........................1 kg | 2.2 lbs
• Кава мелена
• Ground coffee ........... 250 g | 0.55 lbs
• Шоколад
• Chocolate ...................180 g | 0.4 lbs
• Цукерки в коробці
• Box of chocolates....... 280 g | 0.62 lbs
• Сухофрукти-асорті
• Dried fruits .................500 g | 1.1 lbs

 � Total weight: 4.67 kg | 10.27 lbs

ПРОДУКТОВІ НАБОРИ 
FOOD PACKAGES

$110

 � 1062. Набір №12 "Родинний":
 � Family food package #12: 

• Борошно
• Flour ............................3 kg | 6.6 lbs
• Рис
• Rice .............................2 kg | 4.4 lbs
• Цукор
• Sugar ...........................2 kg | 4.4 lbs
• Гречана крупа
• Buckwheat ....................2 kg | 4.4 lbs
• Манна крупа
• Semolina flour ...............1 kg | 2.2 lbs
• Вівсяні пластівці
• Oat flakes .....................1 kg | 2.2 lbs
• Макарони
• Pasta ...........................2 kg | 4.4 lbs
• Маргарин м’ягкий
• Margarine.ю...... 475 g | 1.05 lbs
• Мед
• Honey ...............500 g | 1.1 lbs

$65

• Родзинки
• Raisins ..................... 200 g | 0.44 lbs
• Чай в пакетах, шт.
• Tea bags ...............................100 pc.
• Какао
• Cocoa ...................... 200 g | 0.44 lbs
• Бульон з курки
• Chicken stock ............ 250 g | 0.55 lbs
• Зелений горошок
• Sweet green peas ...... 400 g | 0.88 lbs
• Паштет печінковий
• Liver pate ................. 240 g | 0.53 lbs
• Шпроти
• Sprats ...................... 150 g | 0.33 lbs
• Цукерки шоколадні
• Chocolate candy ..........500 g | 1.1 lbs
• Цукерки карамельні
• Caramel candy ............500 g | 1.1 lbs
• Шоколад
• Chocolate ...................180 g | 0.4 lbs
• Згущене молоко
• Condensed milk ......... 380 g | 0.84 lbs

 � Total weight: 18.25 kg | 40.15 lbs
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ПРОДУКТОВІ НАБОРИ 
FOOD PACKAGES

 � 1108 Набір Смак. Апельсин 1 
кг, лимони 500 г, ковбаса салямі 
в вакуумній упаковці 300 г, сир твердий 
250 г, паштет курячий 240 г, паштет 
печінковий 240 г, оселедець у вакуумній 
упаковці 250 г, шпроти 240 г, шампі-
ньойни консервовані 300 г, оливки 300 
г, кава розчинна 100 г, чай 25 пакетиків, 
печиво шоколадне 250 г, горіхово-шо-
коладний крем 180 г, мед натуральний  
400 г, родзинки 300 г, сік мультивіта-
мінний 1 літр.

 �  Delicious bundle. Oranges 1 kg, 
lemons (500 g), vacuum packed salami 
(300 g), cheese (250 g), chicken pâté 
(240 g), liver pâté (240 g), vacuum 
packed herring (250 g), sprats (240 g), 
pickled mushrooms (300 g), olives (300 
g), instant coffee (100 g), 25 tea bags, 
chocolate cookies (250 g), chocolate and 
nut spread (180 g), organic honey (400 
g), raisins (300 g), multivitamin juice  
(1 L).

 � 1109 Набір Делікатесний.  
Червона риба у вакуумній 
упаковці 300 г, ікра лососева червона 
120 г, печінка тріски 200 г, ковбаса 
салямі 300 г, ковбаски "мисливські" 
400 г, сир твердий 250 г, м'ясо кроля в 
банці 200 г, оливки 300 г, кава мелена 
75 г, коробка шоколадних цукерок 230 
г, дві шоколадки, ананас 1 шт, манда-
рини 1 kg, лимони 500 г, курага 200 г, 
фініки 200 г. 

 �Gourmet bundle. Vacuum packed 
smoked salmon (300 g), red caviar (120 
g), cod liver (200 g), salami (300 g), 
"kabanos" sausages (400 g), cheese (250 
g), canned rabbit meat (230 g), olives 
(300 g), ground coffee (75 g), boxed 
chocolates (230 g), 2 chocolate bars, 1 

 � 1110 Набір Святковий Стіл. 
Ікра лососева червона 120 г, 
печінка тріски 200 г, червона риба в 
вакуумній упаковці 300 г, шпроти 240 
г, оселедець в упаковці 250 г, паштет 
курячий 240 г, паштет печінковий 240 
г, м'ясо кроля в банці 200 г, шинка в 
банці 460 г, ковбаса салямі 300 г, ков-
баски мисливські 400 г, сир твердий 
250 г, шампіньйони мариновані 300 г, 
оливки 300 г, ананас 1 шт, лимони 1 
kg, мандарини 1 кг, апельсини 1 кг, чай 
листовий 100 г, 25 пакетиків чаю, кава 
розчинна 100 г, цукерки шоколадні 500 
г, печиво до чаю 250 г, чорнослив 150 г, 
курага 150 г, інжир 150 г, родзинки 200 
г, шоколадно-горіховий крем 180 г, мед 
натуральний 400 г.

 � Celebration bundle. Red caviar (120 g), 
cod liver (200 g), vacuum packed smoked 
salmon (300 g), sprats (240 g), packed 
herring (250 g), chicken pâté (240 g), liver 
pâté (240 g), canned rabbit meat (200 
g), canned ham (460 g), salami (300 g), 
"kabanos" sausages (400 g), cheese (300 g), 
pickled mushrooms (300 g), olives (300 g), 1 
pineapple, lemons (1 kg), tangerines (1 kg), 
oranges (1 kg), loose leaf tea (100 g), 25 tea 
bags, instant coffee (100 g), chocolate candy 
(500 g), tea biscuits (250 g), prunes (150 
g), dried apricots 
(150 g), figs (150 
g), raisins (200 
g), chocolate and 
nut spread (180 
g), organic honey 
(400 g).

$160

$115

$70

pineapple, tangerines (1 kg), lemons  
(500 g), dried apricotes (200 g), dates  
(200 g).
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ОКРЕМІ ПРОДУКТИ 
ASSORTED FOOD PRODUCTS

 � 1064 Борошно
 � Flour ................. 5 kg | 11 lbs 
 � 1065 Рис
 � Rice .................. 5 kg | 11 lbs 
 � 1066 Цукор
 � Sugar ................ 5 kg | 11 lbs 
 � 1067 Гречана крупа
 � Buckwheat ......... 5 kg | 11 lbs 
 � 1068 Вівсяні пластівці
 �Oat flakes .......... 5 kg | 11 lbs 
 � 1069 Манна крупа
 �Ground semolina.. 5 kg | 11 lbs 
 � 1070 Макаронні вироби
 � Pasta ................ 3 kg | 6.6 lbs 
 � 1071 Шинка в банках
 � Canned ham .. 900 g | 1.98 lbs 
 � 1072 М'ясні консерви
 � Canned meat..650 g | 1.43 lbs 
 � 1073 Паштет печінковий
 � Liver pâté ..... 480 g | 1.06 lbs 
 � 1074 Паштет курячий
 � Chicken pâté...480 g | 1.06 lbs 
 � 1075 Маргарин м’ягкий
 �Margarine ..... 475 g | 1.05 lbs 
 � 1076 Шоколад.-горіховий крем
 � Chocolate nut spread ............. 

  ................... 350 g | 0.77 lbs
 � 1077 Шоколад
 � Chocolate ........ 180 g | 0.4 lbs 
 � 1078 Згущене молоко
 � Condensed milk .380 g | 0.84 lbs 
 � 1079 Мед натуральний
 �Organic honey...500 g | 1.1 lbs 
 � 1080 Родзинки
 � Raisins ............ 500 g | 1.1 lbs 

 � 1081 Бульон з курки
 � Chicken stock..250 g | 0.55 lbs
 � 1082 Сухі дріжджі
 � Baker’s yeast..100 g | 0.22 lbs 
 � 1083 Кетчуп
 � Ketchup ........ 300 g | 0.66 lbs 
 � 1084 Цукерки шоколадні
 � Chocolate candy ..................  

  ..................... 500 g | 1.1 lbs 
 � 1085 Цукерки карамельні
 � Caramel candy . 500 g | 1.1 lbs 
 � 1086 Какао
 � Cocoa ........... 200 g | 0.44 lbs 
 � 1087 Кава мелена
 �Ground coffee 250 g | 0.55 lbs 
 � 1088 Кава розчинна
 � Instant coffee .... 90 g | 0.2 lbs 
 � 1089 Чай в пакетах, шт.
 � Tea bags ................... 100 pc. 
 � 1090 Шпроти
 � Sprats .......... 750 g | 1.65 lbs 
 � 1091 Соус до макаронів
 � Pasta sauce ... 450 g | 0.99 lbs 
 � 1092 Печінка тріски
 � Cod liver ....... 460 g | 1.01 lbs 
 � 1093 Сардина
 � Sardines ....... 480 g | 1.06 lbs 
 � 1094 Оливки чорні
 � Black olives ... 700 g | 1.54 lbs 
 � 1095 Майонез
 �Mayonnaise ....... 1 kg | 2.2 lbs 
 � 1097 Оселедець
 �Herring ......... 480 g | 1.06 lbs 
 � 1098 Ікра червона
 � Red caviar ..... 120 g | 0.26 lbs

 � 1099 Ковбаса салямі
 � Salami .......... 300 g | 0.66 lbs 
 � 1100 Шампіньони  консервовані
 � Pickled mushrooms ................ 

  ................... 580 g | 1.28 lbs
 � 1101 Зелений горошок
 � Sweet green peas .................  

  ................... 800 g | 1.76 lbs
 � 1102 Кукурудза консервована
 � Canned corn .... 680 g | 1.5 lbs 
 � 1103 Фрукти тропічні консерв.
 � Canned tropical fruit ..............  

  ................... 850 g | 1.87 lbs 
 � 1104 Фрукти свіжі (банани,  

 лимони, апельсини)
 � Fresh fruits (bananas,  

 lemons, oranges).3 kg | 6.6 lbs 
 � 1105 Ананас свіжий, шт.
 � Fresh pineapple .............1 pc. 
 � 1106 Сухофрукти асорті
 � Asssorted dried fruit ............... 

  ....................... 1 kg | 2.2 lbs 
 � 1107 Сік мультивітамінний
 �Multivitamin juice .2 L | 0.52 gal
 � 1096 А також порошок до  

 прання
 � Laundry detergent .................  

  ................... 900 g | 1.98 lbs

$17.50

$11.00

$16.90

$14.50

$8.57

$7.56

$14.47

$9.95

$5.20

$5.30

$2.90

$5.49

$3.95

$3.14

$6.75

$6.50

$6.25

$4.90

$9.70

$5.35

$3.90

$4.15

$5.70

$16.50

$13.45

$21.95

$4.60

$1.85

$1.90

$8.90

$4.35

$4.60

$5.35

$5.90

$6.45

$12.50

$2.45

$16.35

$5.35

$8.90

$4.20

$8.05

$3.90

$15.90
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Вина, Україна, 750 мл 
Ukrainian wine, 750 ml 

 � 1121 "Мerlot". Червоне, сухе 
або напівсолодке. 

 �Merlot. Red, dry or semi-sweet. 

 � 1122 "Chardonnay". Біле, сухе 
або напівсолодке. 

 �  Chardonnay. White, dry or semi-
sweet. 

 � 1123 "Rosé Cotnar". Рожеве, 
напівсухе, напівсолодке.

 � Rosé Cotnar. Rosé, semi-sweet or 
semi-dry.  

Горілка, 500 мл / Vodka, 500 ml

 � 1118 "Nemiroff житня з медом". 
 � Nemiroff Rye Honey.

 � 1119 "Хортиця платинум".
 � Khortytsia Platinum.

 � 1120 "Абсолют". 
 � Absolut.

 � 1124 "Кагор". Десертне.
 � Kagor. Dessert wine.  

Вина, Молдова, 750 мл  
Wines of Moldova, 750 ml 

 � 1125 "Каберне". Червоне напів-
солодке. 

 � Cabarnet. Red, semi-sweet.

 � 1126 "Мускат". Біле напівсолодке. 
 �Moscato. White semi-sweet.

Вина, Грузія, 750 мл 
Georgian wine, 750 ml 

 � 1127 "Сапераві". Червоне сухе.
 � Saperavi. Red, dry.

 � 1128 "Алазанська долина". Біле 
напівсолодке.

 � Alazan Valley. White, semi-sweet.

 � 1129 "Кіндзмараулі". Червоне 
напівсолодке.

 � Kindzmarauli. Red, semi-sweet.

Вина, Франція, 750 мл 
French wine, 750 ml 

 � 1130 "Merlot". Червоне сухе.
 �Merlot. Red, dry.

 � 1131 "Chardonnay". Біле сухе.
 � Chardonnay. White, dry.

Мартіні, 500 мл / Martini 500 ml
 � 1132 Rosso.
 � 1133 Bianco.

Лікери, 500 мл / Liquor, 500 ml
 � 1134 Baileys Irish Cream Liquor.
 � 1135 Sheridan's Original  

Double Liquor.

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
ALCOHOLIC BEVERAGES

Шампанське, 750 мл 
Champagne, 750 ml

 � 1111 "Одеса". Напівсолодке, 
напівсухе. 

 �Odesa. Semi-sweet or semi-dry.

 � 1112 "Артемівське". Напівсо-
лодке, напівсухе. 

 � Artemivske. Semi-sweet or semi-dry.

 � 1113 "Київ". Напівсолодке, 
напівсухе.

 � Kyiv. Semi-sweet or semi-dry. 

 � 1114 "Martini Asti". Італійське
 �Martini Asti sparkling vine. Italy.

Коньяки, 500 мл / Cognac, 500 ml

 � 1115 "Асканелі". Вік 5 років, 
Грузія.

 � "Askaneli". Vintage (5 years), Georgian.

 � 1116 "Закарпатський". Вік 5 
років, Україна. 

 � Zakarpatskyy. Vintage (5 years), 
Ukraine.

 � 1117 "Арарат". Вік 7 років, 
Вірменія.

 � Ararat.Vintage (7 years), Armenia.

$15

$19

$16

$18

$33

$25

$16

$16

$25

$25

$29

$37

$37

$39

$16

$13

$13

$13

$13

$55

$45

$23

$59

$22
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 � 1141 "Палітра", шоколадні 
цукерки з різними начинками, 
400 г.

 � "Palitra" chocolates with various fillings 
(400 g).

 � 1142 "Ferrero Rocher", вишу-
каний шоколад з лісовими горіш-
ками, 200 г. 

 � "Ferrero Rocher" fine hazelnut chocolate 
(200 g).

 � 1143 "Ferrero Rocher", вишу-
каний шоколад з лісовими горіш-
ками, 300 г. 

 � "Ferrero Rocher" fine hazelnut chocolate 
(300 g). 

 � 1144 "Raffaello", цукерки з 
кокосовим кремом та мигдалем, 
150 г.

 � "Raffaello": almonds surrounded by a 
fine milk cream, then covered with a crisp, 
delicate wafer and sprinkled with shredded 
coconut (150 g).

 � 1145 "Raffaello", цукерки з 
кокосовим кремом та мигдалем, 
300 г.

 � "Raffaello": almonds surrounded by a 
fine milk cream, then covered with a crisp, 
delicate wafer and sprinkled with shredded 
coconut (300 g). 

ЦУКЕРКИ В КОРОБКАХ 
BOXES OF CHOCOLATES

 � 1136 Плитка шоколаду від 
відомих українських вироб-
ників, на вибір "Світоч", "Корона", "Ро-
шен" 90 г.

 � Assorted brands of chocolate bars: 
"Svitoch", "Crown", "Roshen" (90 g).

 � 1137 Світоч "Ексклюзив", 
шоколадне асорті, 410 г.

 � Svitoch "Еxclusive" assorted chocolates 
(410 g). 

 � 1138 "Есферо" шоколадні 
цукерки з лісовими горішками, 
252 г.

 � "Esfero" assorted chocolates with 
hazelnuts (252 g).

 � 1139 "Пташине молоко", ва-
нільне суфле в шоколаді, 250 г.

 � "Ptashyne moloko": vanilla marshmellow 
dipped in chocolate (250 g).  

 � 1140 "Київ Вечірній", темний 
шоколад з цілим лісовим горіхом, 
348 г.

 � "Kyiv Vechirniy" dark chocolates with 
whole hazelnuts (348 g).

$29

$14

$16

$9

$15

$15

$15

$17

$3.50

$28
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 � 1151 Велика м’яка іг раш ка 
висотою 100 cм, на вибір: вед-
мідь, кіт, пес, інше.

 � Large plush toys: your choice of a teddy 
bear, lion, puppy, etc (100 cm).

 � 1152 Веселий дерев’яний 
коник-гойдалка, 50x80 см

 �Wooden rocking horse, 50x80 cm.

 � 1153 Швидка машинка, 30-40 
см, дистанційне управління.

 � Remote controled toy car, 30-40 cm 
long.

 � 1154 Музичні іграшкі для 
малюків: телефон, маленький 
синтезатор, гітара, музичне кермо, 
абетка.

 �Musical toys for kids: telephone, mini 
keyboard, guitar, steering wheel, musical 
alphabet.

 � 1155 Різнокольорові кульки 
наповнені гелієм, тримаються в 
повітрі до 24 годин. Розмір 30х25 см,  
шт.

 �Multi-coloured helium balloons, 30x25 
cm, pc.

ІГРАШКИ 
TOYS

 � 1146 М'які іграшки маленького 
розміру на вибір: пухнастий 
зайчик, кумедний ведмедик, симпатичне 
кошеня, до 40 см. 

 � Small stuffed toys of your choice. Up to 
40 cm. 

 � 1147 На вибір м'які іграшкі 
середнього розміру: пухнастий 
зайчик, кумедний ведмедик, симпатичне 
кошеня, до 50 см.

 �Medium size stuffed toys. Up to 50 cm. 

 � 1148 Іграшкова залізниця, вік 
від 3 років, 5 різних трас, дов-
жина 240 см.

 � Toy railway, 5 different tracks, length: 
240 cm (3-5 years). 

 � 1149 Синтезатор дитячий, 61 
клавіша, 5 октав, 100 ритмів,10 
демо мелодій, мікрофон, підставка для 
нот. SK690. 

 � Keyboard for kids SK690. 

 � 1150 Конструктор LEGO для 
хлопчиків i дівчаток віком від 5 
до 12 років, 330-400 елементів.

 � LEGO set, 330-400 parts (5-12 years). 

$38

$89

$85

$80

$70

$33

$3

$79

$49

$70
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КНИГИ 
BOOKS

 � 1156 Нова енциклопедія шко-
ляра. 384 ст. В ній є довідковий 
матеріал про рослини, тварин, людину, 
космос, науку і техніку.

 � Student Encyclopedia contains basic 
information about space, science, 
technology, plants, animals and human 
beings. 384 pages.

 � 1157 Енциклопедія Тварин. 240 
ст. В книжці можна знайти цікаві 
факти про тварин, які не завжди відомі 
широкому колу читачів.

 � Animal Encyclopedia is a source of 
interesting facts about all your favourite 
animals, and even some you may have 
never heard of. 240 pages.

 � 1158 Енциклопедія Дино зав рів. 
128 ст. Відкрити незбагненний 
світ гігантських динозаврів допоможе 
юному читачеві ця щедро ілюстрована 
енциклопедія. 

 �Dinosaur Encyclopedia provides a wealth 
of knowledge about the giants that roamed 
the earth so long ago. 128 pages.

 � 1159 Енциклопедія "Чудеса 
світу". 128 ст. Чудово ілюстро-
вана книга допоможе юним читачам 
уявити, як будували храми і зводили 
мости, як людина вчилася у природи 
краси та гармонії.

 �Wonders of The World Encyclopedia 
will introduce you to the world's most 
spectacular natural wonders and manmade 
structures. 128 pages. 

 � 1161 Велика дитяча енци-
клопедія. 336 ст. Розповідає 
допитливим малюкам про все на світі, 
зібравши відповіді на найкаверзніші 
дитячі "навіщо?" і "чому?".

 � Kids Encyclopedia is a must-have book 
for any child. It provides useful, reliable 
and enjoyable information about anything 
and everything. 336 pages. 

 � 1162 Українські народні казки. 
216 ст. Для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку.

 � Ukrainan Folk Tales. 216 pages. 

 � 1163 Великa книга казок 320 ст. 
Спілкування з книжкою подарує 
щасливі хвилини і дорослим, і дітям. 

 � The Big Book of Fairy Tales. 320 pages.

 � 1160 Енциклопедія Ерудита. 
485 ст. Містить великий обсяг 
необхідних кожній дитині відомостей про 
навколишній світ, досягнення науки і тех-
ніки, про видатних учених і винахідників.

 � Scholar's Encyclopedia contains a 
vast amount of information about the 
surrounding world, scientific knowledge, 
world-renowned scientists and inventors. 
485 pages. 

$32

$35

$18

$19

$33

$25

$18

$28
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 �Dove skin care set for women: night and 
day cream, face mask, lotion.

 � 1169 Gilette. Набір косметики по 
догляду за обличчям для чоловіків: 
гель для бриття, лосьйон після гоління, 
крем для обличчя, гель для обличчя.

 �Gilette personal hygiene set for men: 
shaving cream, lotion, cream, gel.

 � 1170 Johnson&Johnson. Дитячий 
набір миючих засобів: шампунь, 
піна для ванни, олійка для тіла, крем для 
тіла.

 � Johnson&Johnson personal hygiene set 
for kids: shampoo, bubble bath, baby oil, 
body lotion.

 � 1171 Парфуми для 
жінок та чоловіків 
відомих світових брендів.

 � Various perfume sets from leading 
brands (D&G, Kenzo, Versace, Lacoste, 
Hugo Boss, Gucci, Chanel, Lancome, 
Christian Dior, Calvin Klein).

 � 1172 Декоративна 
косметика для жінок 
відомих світових виробників.

 � Exclusive cosmetics sets from the leading 
brands (Loreal, Mary Kay, Maybelline, 
Avon, Oriflame).

 � 1173 Набори посуду 
для кухні, набори сто-
лового посуду та аксесуарів.

 �Household and kitchen accessories.

ЕКСКЛЮЗИВНІ 
ПОДАРУНКИ  

SPECIAL ORDER  
ITEMS AND GIFTS   � 1166 Nivea. Набір косметики по 

догляду за тілом для жінок: гель 
для душу, шампунь, скраб, крем для тіла.

 � Nivea beauty set for women: body wash, 
shampoo, scrub, body cream.

 � 1167 Nivea. Набір косметичних 
засобів для чоловіків: шампунь, 
гель для душу, крем, дезодорант.

 � Nivea personal hygiene set for men: 
body wash, shampoo, cream, deodorant.

 � 1168 Dove. Набір косметики по 
догляду за обличчям для жінок: 
крем денний/нічний, маска для обличчя, 
лосьйон для обличчя.

$35

$35

$39

$40

$43

НАБОРИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
MAKEUP SETS

від / from $65

від / from $45

від / from $54
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КУХОННІ КОМБАЙНИ 
FOOD PROCESSORS

БЛЕНДЕРИ 
BLENDERS

 � 1181 Zelmer. Чаша об'ємом 2 
л, диски та насадки для подріб-
нення, нарізки, збивання, замісу тіста, 
2 швидкості, імпульсний режим. 877 
Symbio.

 � Zelmer. Blades and knives for slicing, 
dough, cutting, mixing, juice extractor,  
2 speeds, pulse mode. Bowl capacity: 2 L. 

 � 1182 Philips. Чаша об'ємом 
2 л, блендер об'ємом 1.2 л, 2 
швидкості, імпульсний режим, диски 
та насадки для подрібнення, збивання, 
приготування фаршу чи тіста, пере-
мішування, нарізки фруктів та овочів.  
HR7761.

 � Philips Food Processor. 2 speeds, pulse 
mode, blades for slicing, dough, cutting, 
mixing, fruit and vegetables, bowl capacity: 
2 L, blender capacity: 1.2 L. 

 � 1183 Bosch. Чаша з нер-
жавіючої сталі об'ємом 3.9 
л, блендер об'ємом 1 л, 4 швидкості, 
імпульсний режим, диски та насадки 
для подрібнення, приготування фаршу 
чи тіста, двосторонні терки для нарізки 
фруктів та овочів, соковижималка, м'я-
сорубка. MUM4880.

 �  Bosch. 4 speeds, pulse mode, blades for 
slicing, dough, cutting, mixing, fruit and 
vegetables, Bowl capacity: 3.9 L, blender 
capacity: 1 L.

 � 1184 Saturn. Погружний 
блендер, 600 Вт, 2 швидкості, 
чаша для нарізки і подрібнення 1,2 
л, чаша для збивання 0.6 л, насадки 
для нарізки, шинковки, збивання.  
STFP0042.

 � Saturn immersion blender. Powerful 
600 W motor-optimum performance for 
effortless blending, 1.2 L bowl and a 0.6 
L cup, set of blades for cutting, chopping, 
slicing, calibrated chopper with stainless 
steel blades.

 � 1185 Bosch. Погружний 
блендер, 750 Вт, 12 швидкостей, 
корпус з нержавіючої сталі, пластикова 
чаша 0.7 л, ножі для подрібнення, мірний 
стакан, насадка для збивання і приготу-
вання фаршу. MSM6700.

 � Bosh immersion blender. Powerful 750 W 
motor-optimum performance for effortless 
blending, 12 speed settings, stainless steel 
case and a 0.7 L break resistant plastic 
cup, set of ultra-sharp chopping blades, 
measure cup, stainless steel whisk and 
ground meat blade.

 � 1186 Philips. Стаціонарний 
блендер, 400 Вт, 2 швидкості, 
чаша об'ємом 1.5 л, додаткова чаша 
0.2 л, ніж з нержавіючої сталі, функції 
змішування, збивання, подрібнення.  
HR2103.

 � Philips countertop blender. Powerful 400 
W, 2 speed settings, pulse function, 1.5 L 
bowl and a 0.2 L cup, set of stainless steel 
blades for chopping, mixing, whipping.

$49

$98

$95

$89

$140

$249
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 КАВОМОЛКИ І КАВОВАРКИ 
COFFEE GRINDERS & COFFEE MAKERS 

 � 1176 Saturn. Об'єм 1.8 л, 
корпус з теплостійкого плас-
тику, індикатор, автоматичне відклю-
чення, фільтр. ST-EK004.

 � Saturn. Thermoplastic body, level in di-
cator, auto shut-off, filter. Capacity: 1.5 L. 

 � 1177 Philips. Об'єм 1.5 л, 
корпус з теплостійкого пластику, 
закритий нагрівальний елемент, фільтр 
від накипу, автоматичне відключення. 
HD4646.

 � Philips. Thermoplastic body, two-sided 
water level indicator, filter, auto shut-off. 
Capacity: 1.5 L. 

 � 1178 Bosch. Об'єм 1.7 л, корпус 
з теплостійкого пластику, зак-
ритий нагрівальний елемент, індикатор, 
дно з нержавіючої сталі, автоматичне 
відключення. TWK6001.

 � Bosch. Thermoplastic body, two-sided 
water level indicator, filter, auto shut-off. 
Stainless steel interior base with concealed 
heating element to prevent limescale build 
up. Capacity: 1.7 L. 

$54

$33

$85

ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ 
ELECTRIC KETTLES

 � 1190 Philips. Кавоварка філь-
траційна крапельна, 1000 Вт, 
резервуар 1.2 л, фільтр, протикрапельна 
система, індикатор, автоматичне відклю-
чення. HD7447.

 � Philips Coffee Maker. 1000 W, filtration 
system, filter, anti-drip system, indicator, 
auto shut-off. Water reservoir: 1.2 L. 

 � 1191 Delonghi. Кавоварка 
Еспрессо, 800 Вт, резервуар  
1 л, селектор міцності кави, фільтр, 
капучіно, індикатор. EC9.

 �Delonghi Espresso and Cappuccino 
Maker. 800 W, filter, brew strength selector, 
indicator. Water resevoir: 1 L. 

 � 1192 Electrolux. Кавомашина 
Еспрессо, 1470 Вт, резервуар 
1.25 л, подача горячої води, підігрів чашок, 
фільтр, капучіно, індикатор. EEA111.

 � Electrolux Espresso and Cappuccino 
Maker. 1470 W, filter, brew strength 
selector, indicator. Water reservoir: 1.25 L.

 � 1179 Saturn. Кавомолка, 180 
Вт, контейнер для зерен 50 г, 
ножі з нержавіючої сталі, автоматичне 
відключення. STCM1033.

 � Saturn Coffee Grinder. 180W, stainless 
steel blade, safety button, motor overheat 
protection, auto turn off. Container 
capacity: 50 g. 

 � 1180 Bosch. Кавомолка, 180 Вт, 
контейнер для зерен 75 г, ножі з 
нержавіючої сталі, автоматичне відклю-
чення. MKM 6000.

 � Bosch Coffee Grinder. Capacity 180 
W, stainless steel blade, auto turn off. 
Container capacity: 75 g. 

$35

$55

$69

$135

$185
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МУЛЬТИВАРКИ 
MULTI-COOKERS

 � 1195 Delfa. Мультиварка 
об'ємом 5 л, 700 Вт, 10 функції 
готування їжі, варіння, тушкування, 
жарка, випічка, парове варіння, таймер, 
підтримання страв теплими. DMC-08.

 �Delfa Multicooker. 10 cooking modes 
(boiling; simmer; frying; baking), steam 
cook, timer, automatic keep warm fuction. 
Capacity: 5 L, 700 W. 

 � 1196 Saturn. Мультиварка 
об'ємом 6 л, 1000 Вт, 8 функцій 
готування їжі (варіння, тушкування, 
жарка, випічка), скороварка, таймер, 
підтримання страв теплими. MC9181. 

 � Saturn Multicooker. LED-display, 8 
cooking modes (boiling, simmer, frying, 
baking), steam cook, yoghurt maker, timer, 
automatic keep warm function. Capacity 6 
L, 1000 W. 

 � 1197 Philips. Мультиварка 
об'ємом 4 л, 980 Вт, LED-дис-
плей, 3D-нагрів, 11 функцій готування, 
22 режими температури, варіння, туш-
кування, смаження, запікання, випічка, 
готування йогурту, підтримання страв 
теплими. HD3136. 

 � Philips Multicooker. LED-display, 11 
cooking modes, 22 temperature settings. 
Boiling, simmer, frying, baking function, 
yoghurt maker, 24 hour keep-warm 
function. Capacity: 4 L, 980 W. 

 � 1198 Redmond. Мультиварка 
об'ємом 5 л, 900 Вт, LED-дис-
плей, 51 режим приготу-
вання, тушкування, сма-
ження, запікання, випічки, 
йогурт, таймер готування 
від 5 до 90 хв., антипригарне 
покриття, підтримання 
температури до 24 год.  
RMC-210.

 � Redmond Multicooker. 
LED-display, 51 cooking 
modes: boiling, simmer, 
frying, baking function; 
yoghurt maker, non-stick 
cooking pot, 24 hour keep-
warm function. Capacity: 5 
L, 900 W. 

$59

$79

$149

$210

 � 1187 Saturn. Соковижималка 
для фруктів та овочів, терка, 
фільтр з нержавіючої сталі, резервуари 
для соку 0.5 л, для м'якоті 1,6 л, захисні 
фіксатори. STFP8055.

 � Saturn. Fruit and vegetables processor, 
durable stainless steel cutter and strainer, 
0.5 L juice reservoir and 1.6 L pulp 
container, safety fixators. 

 � 1188 Gorenje. Соковижималка 
для фруктів та овочів, центри-
фуга з нержавіючої сталі, резервуари для 
соку 0.7 л, для м'якоті 1.5 л, захисний 
вимикач, мікрофільтр, легке очищення, 
стакан з фільтром. JC800.

 �Gorenje Fruit and Vegetables Processor, 
durable stainless steal centrifuge, 
microfilter, juice cup receptacle with 
filter, 0.7 L juice reservoir and 1.5 L pulp 
container, safety fixators, easy cleaning. 

 � 1189 Bosch. 
Соковижималка 
для фруктів та овочів, 
терка, фільтр з нержаві-
ючої сталі, резервуари для 
соку 1.25 л, для м'якоті 2 
л, подвійна система за- 
хисту, стакан з фільтром. 
MES25С0. 

 � Bosch Fruit and Vege-
tables Processor, durable 
stainless steel cutter 
and strainer, 1.25 L juice 
container, 2 L pulp container, 
double-safety system. 

$69

$105

$159

СОКОВИЖИМАЛКИ 
JUICERS
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МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ 
MICROWAVE OVENS

ХЛІБОПІЧКИ 
BREAD MAKERS

 � 1199 Zelmer. 660 Вт, 8 про-
грами для випічки французь-
кого і пшеничного хліба, вага випічки 
500 г, 750 г, 1000 г, таймер до 13 год., 
аксесуари для випічки. 43Z011.

 � Zelmer bread maker. 8 menus for baking 
white, whole wheat & French bread, loaf size 
selection: 500 g, 700 g, 1000 g; timer for 
up to 13 hours, baking accessories. 660 W. 

 � 1200 Moulinex. 600 Вт, 12 про-
грам випічки хліба, булочок, 
печення, кексів. Bага випічки 500, 750, 
900 г. Таймер, електронний дисплей, 
аксесуари для випічки. OW1101.

 �Moulinex bread maker. 12 menus 
optional: dough, French, wholemeal, rolls, 
buns, cookies, cakes. 3 weighting settings: 
500, 750, 1000 g; timer, large display 
window, baking accessories. 600 W.

 � 1201 Samsung. Мікрохви-
льова піч об'ємом 20 л, 800 Вт, 
механічне керування, 6 режимів при-
готування, розморожування, таймер, 
габарити 28Вх49Шх35Г см, білий колір. 
ME711KR.

 � Samsung microwave owen. 800 W, 
knob operated, 6 cooking modes, defrost 
option, timer. Capacity 20 L, dimensions: 
28х49х35 cm, white color.

 � 1202 LG. Піч з грилем, об’єм 
23 л, піч 800 Вт, гриль 1000 Вт, тактове 
керування, 10 режимів приготування і 
розморожування, таймер, антибакте-
ріальне покриття, блокувння від дітей, 
габарити 28Вх48Шх38Г см, колір срі-
блястий. MH6353H.

 � LG oven with grill. Power output for 
the oven: 800 W, for the grill: 1000 W, 
touch-pad control, 10 cooking and defrost 
modes, timer, antibacterial coating, 
child safety lock, Oven capacity: 23 L, 
dimensions: 28х48х38 cm, silver color. 

 � 1203 Panasonic. Піч з грилем, 
об’єм 23 л, піч 950 Вт, гриль 
1000 Вт, електронне інверторне керу-
вання, 13 режимів приготування і роз-
морожування, таймер, блокування від 
дітей, габарити 28Вх47Шх40Г см, корич-
невий колір. NNGD371.

 � Panasonic oven with grill. Power output 
for the oven 950 W; for the grill: 1000 W, 
touch-pad invertor control, 13 cooking 
modes, defrost option, child safety 
lock, Oven capacity: 23 L, dimensions: 
28х47х40 cm, brown color. 

 � 1204 Samsung. Піч з грилем та 
конвекцією, об’єм 28 л, піч 900 
Вт, гриль 1400 Вт, сенсорне керування, 
6 рівнів потужності, 10 режимів приготу-
вання і розморожування, таймер, блоку-
вання від дітей, габарити 31Вх52Шх47Г 
см, колір білий. MC28H5013.

 � Samsung oven with grill. Power output 
for the oven: 900W; for the grill 1400W, 
touch-pad operated, 6 power levels, 10 
cooking and defrost modes, timer, child 
safety lock, Oven capacity: 28 L, dimensions 
31х52х47 cm, white color. 

$125

$158

$109

$189

$215

$255
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КУХОННІ ПЛИТИ 
KITCHEN RANGES

 � 1205 Greta. Газова плита, 
габарити 85Вх50Шх54Г см, 
4 газових конфорки, механічний тип 
управління, верхня кришка, газова 
духовка з контролем температури, 
господарський відсік, білий колір.  
1470-0016. 

 �Greta gas range, dimensions 85х50х54 
cm, 4 gas burners, knob operated, top 
cover, gas oven with temperature control, 
storage drawer, white color. 

 � 1206 Zanussi. Газова плита, 
габарити 85Вх50Шх50Г см, 
4 газових конфорки, механічний тип 
управління, верхня кришка, газова 
духовка з подвійним склом дверки, під-
світкою і контролем температури, госпо-
дарський відсік, білий колір. ZCG9210. 

 � Zanussi gas range, dimensions 85х50х50 
cm, 4 gas burners, knob operated, top 
cover, gas oven with double glass door, 
light and adjustable oven temperature, 
storage drawer, white color. 

 � 1207 Gorenje. Газова плита, 
габарити 85Вх50Шх60Г см, 4 
газових конфорки, електропідпал га-
зових конфорок, механічний тип управ-
ління, верхня кришка, електрична 
духовка з подвійним склом дверки, під-
світкою і контролем температури, госпо-
дарський відсік, колір білий або корич-
невий. KN55102. 

 �Gorenje gas range, dimensions 
85х50х60 cm, 4 gas burners, electric 
lighter, knob operated, top cover, electric 
oven with double glass door, light and 
adjustable oven temperature, storage 
drawer, white or brown color. 

 � 1208 Gorenje. Електрична 
плита, габарити 85Вх50Шх60Г 
см, 4 електричних конфорки, елек-
тричний гриль, механічний тип управ-
ління, верхня кришка, електрична 
духовка з подвійним склом дверки, під-
світкою і контролем температури, госпо-
дарський відсік, білий колір. E51102. 

 �Gorenje electric range, dimensions 85х 
50х60 cm, 4 coil burners, electric grill, 
knob operated, top cover, electric oven with 
double glass door, light and adjustable oven 
temperature, storage drawer, white color. 

 � 1209 Electrolux. Електрична 
плита зi склокерамічною по -
верхнею, габарити 85Вх60Шх60Г см, 
гриль, конвекція, LCD-дисплей, годинник, 
елект рична духовка з подвійним склом 
дверки, підсвіткою і контролем темпера-
тури, господарський відсік, колір білий/
сріблястий. EKC6430. 

 � Electrolux electric range, glass cook top, 
dimensions 85x60x60, grill, convection, LCD 
display, clock, electric oven with double glass 
door, light and adjustable oven temperature, 
storage drawer, silver or white color. 

$235 $305

$385

$395

$545
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 � 1297 Gorenje. Електричний 
гриль, 1800 Вт, 5 температур- 
них режимів, подвійний нагрів, алюмі-
нієва поверхня, колір сріблястий. KR1800.

 �Gorenje electrical grill. 5 temperature 
settings, aluminum with double heating 
element. Silver colour. Power output:  
1800 W.

 � 1298 Philips. Електричний 
гриль, 2000 Вт, робоча темпе-
ратура 70-230°C, електронне керування, 
термостат, антипригарні пластини, 2 ре-
шітки, скляна кришка. HD6360

 � Philips table grill. Aroma infuser, hot 
steam grilling, smooth or ribbed grilling, 
adjustable, thermostat range: 70-230°C, 
dishwasher-safe plate and grease tray, 
glass lid. Power output: 2000 W.

 � 1299 Ariete. Електрична піч, 
об'єм 52 л, 2000 Вт, 6 режимів 
нагріву, випічка, гриль, вертел, кон-
векція, таймер, термостат, решітки, фор- 
ми для випічки. Ariete 976.

 � Ariete electrical mini oven, 52 L. Six 
cooking settings. Rotisserie, baking 
and grilling options. Convection, timer, 
thermostat, grill and bakeware are included. 
Power output: 2000 W.

ОБІГРІВАЧІ 
HEATERS

 � 1212 Delonghi. Тепловенти-
лятор, 2000 Вт, 2 режими обігрі-
вання, регульований термостат, захист 
від перегріву, компактний. HTN2030. 

 �Delonghi thermo-vent heater, 2000 W, 
2 heating options, thermostat, overheat 
protection, compact size. 

 � 1213 Saturn. Масляний раді-
атор, 3 режими обігріву, 1500 
Вт, захист від перегріву, світловий інди-
катор, 7 секцій, регулювання темпера-
тури, зручні колесики. OH1671. 

 � Saturn oil radiator, 1500 W, 3 heat 
settings, light indicator; 7 heating sections, 
adjustable temperature, overheating 
protection, easy wheels. 

 � 1214 DeLonghi. Масляний ра-
діа тор, 3 режими обігріву, 1500 
Вт, захист від перегріву, світловий інди-
катор, регульований термостат, 7 секцій, 
зручні колесики. GS770715. 

 �DeLonghi oil radiator, 3 heat settings, 
1500 W, light indicator, 7 heating  
sections, temperature control, overheating 
protection, easy wheels. 

 � 1215 Electrolux. Електричний 
конвектор, потужність 2000 Вт, 
фільтр AIR GATE, нагрівальний елемент 
X-DUOS, іонізатор повітря, LED-дисплей, 
захист від перегріву, можливість настін-
ного монтування. ECH/AG2000. 

 � Electrolux convector heater, heat output 
2000 W, AIR GATE filter, X-DUOS heating, 
ion air filter, LED display, overheating 
protection, wall mountable. 

$145

$110

$105

$180

$210

$49

$75

ЕЛЕКРОГРИЛІ 
ELECTRICAL 

GRILLS
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 � 1300 Philips. Фен, потужність 
1800 Вт, 6 режимів роботи, 
насадка концентратор, іонізація. PHA2661.

 � Philips Hair Dryer 1800 W, Ionic 
Care, CoolShot, 6 speed/temperature 
settings. 

 � 1301 Bosch. Фен-щітка, потуж-
ність 1000 Вт, 3 режими роботи, 
іонізація, насадка щітка, щипці для 
завивки. PHA2661.

 �  Bosch hair styler: 1000 W, 3 modes, cold 
air ionization, nozzle brush and curling iron. 

 � 1302 Rowenta. Мультистайлер, 
6 функцій, випрямляч, щипці, 
щипці для завивки, щітка насадка, 
гофре, 4 зажими, 2 шпильки. CF4132.

 � Rowenta multistyler: hair straightener, 
curling iron, nozzle brush, 4 clips, 2 pins 
and other accessories. 

 � 1221 Philips. 2000 Вт, компак-
тний та потужний, мішок-пи-
лозбірник об'ємом 3 л, мікрофільтр, 
"HEPA" фільтр для усунення найменших 
частинок пилy, міні турбощітка, додат-
кові насадки. FC8455. 

 � Philips, 2000 W, Accelerator System, 3 L 
durable plastic dust container, microfilter, 
HEPA filter for removing fine dust 
particles, Vario brush, extra brushes are  
included. 

 � 1222 Zelmer. 1700 Вт, система 
"Aquawelt", сухе і вологе приби-
рання, контейнер-пилозбірник об'ємом 
6 літрів для збору сухих і вологих зас-
мічень, унікальна система водяної очи-
стки, 8 різних насадок, електронне 
управління. VC7920SP.

 � Zelmer, 1700 W, Aquafilter System, 
wet or dry cleaning, 6 L durable plastic 
container for collecting wet and dry 
particles, two-stage motor, 8 different 
settings, extra attachments. 

ПОРОХОТЯГИ 
VACUUM CLEANERS

$245

$155

 � 1219 Gorenje. 1600 Вт, 4 рівні 
фільтрації, мішок-пилозбірник 
об'ємом 3.5 л, додаткові насадки. VC1621.

 �Gorenje. 1600 W, 4-level filtration, 3.5 L 
dust bag, extra brushes are included. 

 � 1220 Samsung. 1600 Вт, плас-
тиковий контейнер-пилозбір- 
 ник об'ємом 1.3 л, система всмокту- 
вання "циклон", "HEPA" фільтр для усу-
нення найменших частинок пилюки, 
додаткові насадки, індикатор. VCC4325.

 � Samsung, 1600 W, 1.3 L durable plastic 
dust container, "Cyclone" mode, "HEPA" 
filter for micro dust, indicator, extra 
brushes are included. 

$95

$42

$72

$78

$117

ЗАСОБИ 
ДОГЛЯДУ 
ЗА ВОЛОССЯМ 
HAIR DRYERS 
AND STYLERS
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ШВЕЙНІ МАШИНКИ 
SEWING MACHINES

ПРАСКИ 
IRONS

 � 1223 Brother. Електромеха-
нічна ма шинка, 14 операцій, 
тип човника вертикальний, петля в напі-
вавтоматичному режимі, плавне регулю-
вання довжини і ширини строчки, авто-
матична заправка нитки, регулювання 
швидкості шиття. LS2125. 

 � Brother sewing machine, 14 stitch 
functions, vertical shuttle, automatic 
buttonholer, auto-set stitch length and 
width, automatic needle threader, speed 
control.  

 � 1224 Brother. Електромеха-
нічна ма шинка, 17 операцій, 
тип човника горизонтальний, петля в 
автоматичному режимі, плавне регулю-
вання довжини і ширини строчки, авто-
матична заправка нитки, вільний рукав 
для опрацювання вузьких і кругових 
виробів, регулювання балансу петлі, 
регулювання швидкості шиття. JSL30. 

 � Brother sewing machine, 17 stitch 
functions, horizontal shuttle, automatic 

 � 1216 Gorenje. 2200 Вт, сухе 
і парове прасування, робоча 
поверхня з нержавіючої сталі з антипри-
гарним покриттям. SIH2200.

 �Gorenje. 2200 W, dry and steam ironing, 
stainless steel, antistick soleplate. 

 � 1217 Philips. 2200 Вт, сухе 
і парове прасування, робоча 
поверхня з нержавіючої сталі з антипри-
гарним покриттям. GC2046.

 � Philips. 2200 W, dry and steam ironing, 
stainless steel antistick soleplate. 

 � 1218 Bosch. 2400 Вт, сухе і 
парове прасування, робоча 
поверхня – Ultragliss Diffusion. TDA5024010.

 � Bosch. 2400 W, dry and steam ironing, 
Ultragliss Diffusion stainless steel soleplate. 

buttonholer with stitch balance control, 
auto-set stitch length and width, automatic 
needle threader, free-arm sewing for 
narrow and round items, electronic speed 
control.  

 � 1225 Brother. Електромеха-
нічна професійна машинка, 27 
операцій, тип човника горизонтальний, 
автоматична заправка нитки, плавне 
регулювання довжини і ширини строчки, 
регулювання швидкості шиття, інди-
катор контролю вибраної строчки, шиття 
подвійною голкою, оверлок, декоративні 
строчки. Elite45. 

 � Brother professional sewing machine, 
27 stitch functions, horizontal shuttle, 
automatic needle threader, auto-set 
stitch length and width, electronic speed 
control, needle position adjustment, zipper 
insertion, suitable for sewing various fabric 
thickness and inner seams functions.

 � Безкоштовно! До всіх швейних 
машинок додається комплект: диски, 
голки, шпульки, щіточки, чехол.

 � All sewing machines are delivered with 
a free gift: set of discs, needles, bobbins, 
brushes and a cover. 

$54

$85

$110
$149

$195

$275
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ХОЛОДИЛЬНИКИ З ВЕРХНЬОЮ МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ 
TOP FREEZER REFRIGERATORS

 � 1226 Indesit. Габарити: 145Вх 
60Шх62Г см, об'єм загальний 
249 л, холодильна камера 194 л, моро-
зильна камера 51 л, колір – білий. 
NTS14A.

 � Indesit. Dimensions: 145х60х62 cm, 
total capacity 249 L, refrigerator 194 L, 
freezer 51 L, white color. 

 � 1227 Zanussi. Габарити: 160Вх 
55Шх61Г см, об'єм загальний 
265 л, холодильна камера 215 л, моро-
зильна камера 50 л, антибактеріальне 
покриття, колір – білий. ZRT27100.

 � Zanussi. Dimensions: 160х55х61 cm, 
total capacity 265 L, refrigerator 215 L, 
freezer 50 L, antibacterial coating, white 
color. 

 � 1228 Atlant. Габарити: 167Вх 
60Шх63Г см, об'єм загальний 
295 л, холодильна камера 235 л, моро-
зильна камера 60 л, капельна система 
охолодження, колір – білий. MX2826.

 � Atlant. Dimensions: 167х60х63 cm, 
total capacity 295 L, refrigerator 235 L, 
freezer 60 L, drop cooling function, white 
color.

 � 1229 Electrolux. Габарити: 
160Вх55Шх61Г см, об'єм 
загальний 265 л, холодильна камера 215 
л, морозильна камера 50 л, капельна 
система охолодження, колір – білий. 
EJ2801.

 � Electrolux. Dimensions: 160х55х61 cm, 
total capacity 265 L, refrigerator 215 L, 
freezer 50 L, drop cooling function, white 
color.

 � 1230 Samsung. Габарити: 163В 
х55Шх61Г см, об'єм загальний 
264 л, холодильна камера 212 л, моро-
зильна камера 52 л, система No Frost, 
система i-COOL, колір – білий. RT25HAR. 

$345

$375

$415

$465

$555

 � Samsung. Dimensions: 163х55х61 cm, 
total capacity 264 L, refrigerator 212 L, 
freezer 52 L, No Frost system, i-COOL 
system, white color. 
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ХОЛОДИЛЬНИКИ З НИЖНЬОЮ МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ 
BOTTOM FREEZER REFRIGERATORS

 � 1231 Indesit. Габарити: 167Вх 
60Шх62Г см, об'єм загальний 
278 л, холодильна камера 193 л, моро-
зильна камера 85 л, авторозморозка, 
колір – білий. NBS16A.

 � Indesit. Dimensions: 167х60х62 cm, 
total capacity 278 L, refrigerator 193 L, 
freezer 85 L, No Frost system, white color. 

 � 1232 Snaige. Габарити: 
185Вх60Шх62Г см, об'єм 
загальний 302 л, холодильна камера 
214 л, морозильна камера 88 л, капе-
льна система охолодження, автороз-
морозка, колір – білий або сріблястий.  
RF34SM. 

 � Snaige. Dimensions: 185х60х62 cm, 
total capacity 302 L, refrigerator 214 L, 
freezer 88 L, auto de-frost function, 
drop cooling function, white or silver  
colors. 

 � 1233 Whirlpool. Габарити: 188В 
х60Шх65Г см, об'єм за гальний 
339 л, холодильна камера 228 л, моро-
зильна камера 111 л, антибактеріальне 
покриття, колір – білий або сріблястий. 
BLF8121. 

 �Whirlpool. Dimensions: 188х60х65 cm, 
total capacity 339 L, refrigerator 228 L, 
freezer 111 L, Silver Nano anti-bacterial 
coating, white or silver color. 

 � 1234 Gorenje. Габарити: 185В 
х60Шх64Г см, об'єм загальний 
321 л, холодильна камера 225 л, моро-

зильна камера 96 л, ситема охолодження 
Frost Less, клас енергоспоживання А+, 
білий – колір. NRK6191.

 �Gorenje. Dimensions: 185х60х64 cm, 
total capacity 321 L, refrigerator 225 L, 
freezer 96 L, Frost Less system, energy 
saving function A+, white color. 

 � 1235 Samsung. Габарити: 
185Вх60Шх67Г см, об'єм 
загальний 310 л, холодильна камера 212 
л, морозильна камера 98 л, антибакте-
ріальне покриття, система охолодження 
NoFrost, суперзаморозка, колір – білий 
або сріблястий. RB31. 

 � Samsung. Dimensions: 185х60х67 
cm, total capacity 310 L, refrigerator 
212 L, freezer 98 L, LCD-display, 
superfrost, Multi Flow system, Silver Nano 
anti-bacterial coating, white or silver  
color. 

 � 1236 Bosch. Габарити: 
201Вх60Шх65Г см, об'єм 
загальний 374 л, холодильна камера 
288 л, морозильна камера 86 л, супер-
заморозка, система охолодження 
NoFrost, зона свіжості, система охо-
лодження MultiAirflow та Vario Zone, 
колір – білий або сріблястий. Bosch  
KGN39.

 � Bosch. Dimensions: 201х60х65 cm, 
total capacity 374 L, refrigerator 288 
L, freezer 86 L, Superfreeze, NoFrost,  
MultiAirflow and Vario Zone cooling 
systems, white or silver color. 

$425

$485

$525

$545

$595

$665
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 � 1239 Bosch. Габарити 85Вх 
40Шх60Г см, завантаження 6 
кг, максимальна швидкість віджиму 1000 
об/хв., барабан з нержавіючої сталі, 19 
програм, LED-індикатор функцій і фаз 
прання, термостат, контроль піноутво-
рення і рівня води, захист від переливу. 
WOR20155

 � Bosch. Dimensions: 85х40х60 cm, 6 
kg maximum load capacity, spin speed 
up to 1000 RPM, stainless steel drum, 19 
wash cycles, LED indicator, delicate cycles, 
thermostat, adjustable soil and water 
levels, overflow protecion. 

ПРАЛЬНІ МАШИНИ З ВЕРТИКАЛЬНИМ  
ЗАВАНТАЖЕННЯМ  TOP-LOAD WASHERS

CУШИЛЬНІ МАШИНИ 
DRYERS

 � 1237 Whirlpool. Габарити 
90Вх40Шх60Г см, заванта-
ження 5 кг, максимальна швидкість від-
жиму 800 об/хв., барабан з нержавіючої 
сталі, 18 програм, електронне управ-
ління, контроль піноутворення і рівня 
води, захист від переливу. AWE2221. 

 �Whirlpool. Dimensions: 90х40х60 cm, 
5 kg maximum load capacity, spin speed 
up to 800 RPM, stainless steel drum, 18 
wash cycles, delicate cycles, thermostat, 
adjustable soil and water levels, overflow 
protecion. 

 � 1238 Zanussi. Габарити 
85Вх40Шх60Г см, завантаження 
6 кг, максимальна швидкість віджиму 
1200 об/хв., LCD-дисплей, барабан з нер-
жавіючої сталі, делікатне прання, додат-
кове полоскання, попереднє прання, 
швидке прання, 5 рівнів швидкості від-
жиму. ZWQ61215 

 � Zanussi. Dimensions: 85х40х60 cm, 6 
kg maximum load capacity, spin speed up 
to 1200 RPM, LCD, stainless steel drum, 
delicate cycles, adjustable water and soil 
levels, overflow protection, thermostat. 

 � 1245 Electrolux. Сушильна 
машина, фронтальне заванта-
ження, габарити: 85Вх60Шх60Г см, заван-
таження 7 кг, 14 програм сушіння, барабан 
із нержавіючої сталі, LCD-дисплей, сен-
сорне керування, захист від дітей. EDP2074. 

 � Electrolux electric front-load dryer, 
dimensions: 85х60х60 cm, load up to 7 kg, 
14 drying cycles, adjustable temperature, 
stainless steel drum, delicate cycle, touch 
pad controls, child safety lock. 

 � 1246 Bosch. Сушильна маши- 
на, фронтальне завантаження, 
габарити: 85Вх60Шх63Г см, заванта-
ження 7 кг, 15 програм сушіння, барабан 
із нержавіючої сталі, таймер сушіння, 
електронне керування, контроль сухості 
білизни. WTB86200.

 � Bosch electric front-load dryer, 
dimensions: 85х60х63 cm, load up to 7 kg, 
15 drying cycles, adjustable temperature, 
timer, stainless steel drum, delicate cycle, 
drying indicator. 

$565

$375 $435

$495

$695
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ПРАЛЬНІ МАШИНИ З ФРОНТАЛЬНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ 
FRONT-LOAD WASHERS

 � 1240 Indesit. Габарити 85Вх 
60Шх42Г см, завантаження 5 
кг, 16 програм прання, максимальна 
швидкість віджиму 1000 об/хв., барабан 
з нержавіючої сталі, пластиковий бак, 
термостат, електронне керування, 
контроль піноутворення і рівня води. 
IWSC5105. 

 � Indesit. Dimensions: 85х60х42 cm, 5 kg 
maximum load capacity, 16 wash sycles, 
stainless steel drum, spin speed 1000 
RPM, thermostat, adjustable soil and water 
levels. 

 � 1241 Electrolux. Габарити 
85Вх60Шх40Г см, заванта-
ження 5 кг, 15 програм прання, макси-
мальна швидкість віджиму 1200 об/хв., 
бак та барабан з нержавіючої сталі, циф-
ровий LED-дисплей, технологія Fuzzy 
Logic та EcoValve, контроль дисбалансу 
і рівня води, термостат, захист від пере-
ливу. EWS1252. 

 � Electrolux. Dimensions: 85х60х40 
cm, 5 kg maximum load capacity, 15 
wash sycles, spin speed 1200 RPM, 
stainless steel drum, digital LED-display, 
Fuzzy Logic and EcoValve technology, 
delicate cycle, variable water levels, 
adustable soil levels, overflow protection,  
thermostat. 

 � 1242 Whirlpool. Габарити 
85Вх60Шх45Г см, заванта-
ження 6 кг, максимальна швидкість від-
жиму 1200 об/хв., 16 програм (прання 
різних видів тканин та легке прасу-

вання), барабан з нержавіючої сталі, 
бак з полімеру, LCD-дисплей, технологія 
"6th sense Colours", клас енергоспожи-
вання А+++, контроль піноутворення 
і рівня води, захист від переливу.  
AWS63213. 

 �Whirlpool. Dimensions: 85х60х45 
cm, 6 kg maximum load capacity, spin 
speed 1200RPM, 16 wash cycles, energy 
consumption class A+++, stainless steel 
drum LCD display "6th sense Colors" 
technology, carboran tub, delicate wash 
cycle, thermostat, adjustable soil and 
water levels, overflow protection. 

 � 1243 Bosch. Габарити 85Вх 
60Шх59Г см, завантаження 
7 кг, максимальна швидкість віджиму 
1000 об/хв., барабан з покриттям 
VarioSoft, бак з поліплексу, 19 прог-
 рам, LCD-дисплей, термостат, техно-
логія Speed Perfect, контроль дисба-
лансу і рівня води, захист від переливу.  
WAE2041. 

 � Bosch. Dimensions: 85х60х59 cm, 7 
kg maximum load capacity, maximum 
spin speed 1000 RPM, VarioSoft drum, 19 
wash cycles, LCD display, Speed Perfect 
technology, delicate wash cycle, wool and 
silk cycles, thermostat, overflow protection, 
adjustable water and soil levels. 

 � 1244 Hotpoint-Ariston. Пра-
льно-сушильна машина. Габа-
рити 85Вх60Шх62Г см, завантаження 
для прання до 10 кг, завантаження для 
сушки до 7 кг, максимальна швидкість 
віджиму 1400 об/хв., барабан з нержа-
віючої сталі, бак з поліплексу, 18 про-
грам прання (сушіння та легке прасу-
вання), LCD-дисплей, інтелектуальне 
електронне керування, контроль дис-
балансу і рівня води, захист від пере-
ливу. AQD1070. 

 �Hotpoint-Ariston. Dimensions: 85 
х60х62 cm, 10 kg maximum load 
capacity for washing, 7 kg for drying, 
maximum spin speed 1400 RPM, 
stainless steel drum, 18 wash cycles, 
LCD display, thermostat, overflow 
protection, adjustable water and soil  
levels. 

$365

$415

$480

$535

$705
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ТЕЛЕВІЗОРИ 
TV’S

LED телевізори 24-28” / 24-28” LED TV
 � 1247 Philips 24”/61 см LED TV. 

1366x768 пікселів, розширення 
HD Ready 100 Гц, Mega Contrast, таймер, 
телетекст, меню, PIP, HDTV, USB, HDMI. 
24PHT4000.

 � Philips 24”/61 cm LED TV. 1366x768 
resolution, HD Ready 100 Hz, Mega 
Contrast, tuner DVB-T2, timer, teletext, 
settings menu, PIP, HDTV, USB, HDMI.

 � 1248 Samsung 28”/71 см LED 
TV. 1366x768 пікселів, розши-
рення HD Ready 100 Гц, тюнер DVB-T2, 
таймер, телетекст, HDTV, USB, HDMI. 
28J4100.

 � Samsung 28”/71 cm LED TV. 1366x768 
resolution, HD Ready 100 Hz, tuner DVB-
T2, timer, teletext, HDTV, USB, HDMI.

LED телевізори 32” / 32” LED TV
 � 1249 Samsung 32”/81 см LED 

TV. 1366x768 пікселів, розши-
рення HD-Ready, Hyper Real Engine 100 
Гц, Mega Contrast, тюнер, таймер, теле-
текст, PIP, HDTV, HDMI, USB, звук Dolby 
Digital Plus. UE32K4100.

 � Samsung 32”/81 cm LED TV. 1366x768 
resolution, HD-Ready, Hyper Real Engine 
100 Hz, Mega Contrast, tuner, timer, 
teletext, PIP, HDTV, HDMI, USB, Dolby 
Digital Plus sound.

 � 1250 LG 32”/81 см LED TV. 
1920x1080 пікселів, розши-
рення Full HD, підсвітка Direct LED, час-

тота розгортки 300 Гц, тюнер DVB-T2, 
таймер, телетекст, HDTV, HDMI, USB, 
звук Dolby Digital. 32LH530V. 

 � LG 32”/81 cm LED TV. 1920x1080 
resolution, Full HD, TDirect LED, 300 Hz, 
tuner, timer, teletext, HDTV, HDMI, USB, 
Dolby Digital.

 � 1251 Samsung 32”/81см LED 
TV. 1920x1080 пікселів, роз-
ширення Full HD, Smart TV, Hyper Real 
Engine 400 Гц, Mega Contrast, тюнер, 
таймер, телетекст, Skype, Wi-Fi, PIP, 
HDTV, USB, HDMI, звук Dolby Digital Plus. 
UE32K5500.

 � Samsung 32”/81 cm LED TV. 1920x1080 
resolution, Full HD, Smart TV, Hyper Real 
Engine 400 Hz, Mega Contrast, tuner, 
timer, teletext, Skype, Wi-Fi, PIP, HDTV, 
USB, HDMI, Dolby Digital Plus sound.

 � 1252 Philips 32”/81 см LED 
TV. 1920x1080 пікселів, роз-
ширення Full HD 200 Гц, Android 5.1 
(Lollipop), Smart TV, яскравість 300  
кд/м², Pixel Plus HD, тюнер, таймер, 
телетекст, Skype, Wi-Fi, PIP, USB, HDMI, 
звук Dolby Digital Plus. 32PFH5501. 

 � Philips 32” LED TV. 1920x1080 resolution, 
Full HD 200 Hz, Android 5.1 (Lollipop), 
Smart TV, 300 cd/m² brightness, Pixel Plus 
HD, tuner, timer, teletext, Skype, Wi-Fi, 
PIP, USB, HDMI, Dolby Digital Plus sound.

LED телевізори 40-55” / 40-55” LED TV
 � 1253 Samsung 40”/102 см LED 

TV. 1920x1080 пікселів, роз-
ширення Full HD 200 Гц, Mega Contrast, 
тюнер, таймер, телетекст, PIP, HDTV, USB, 
HDMI, звук Dolby Digital Plus. UE40K5100.

 � Samsung 40”/102 cm LED TV. 1920x 
1080 resolution, Full HD 200 Hz, Mega 
Contrast, tuner, timer, teletext, PIP, HDTV, 
USB, HDMI, Dolby Digital Plus sound.

 � 1254 Philips 40”/102 см LED 
TV. 1920x1080 пікселів, роз-
ширення Full HD 200 Гц, Android 5.1 
(Lollipop), Smart TV, яскравість 300  
кд/м², Pixel Plus HD, тюнер, таймер, 
телетекст, Skype, Wi-Fi, PIP, USB, HDMI, 
звук Dolby Clear Sound. 40PFH5501.

 � Philips 40”/102 cm LED TV. 1920x1080 
resolution, Full HD 200 Hz, Android 5.1 
(Lollipop), Smart TV, 300 cd/m² brightness, 
Pixel Plus HD, tuner, timer, teletext, Skype, 
Wi-Fi, PIP, USB, HDMI, Dolby Clear Sound. 

$290

$345

$490

$375

$420

$545

$590

$675



35

Yo
u 

or
de

r 
in

 C
an

ad
a 

an
d 

th
e 

U
S
A
 —

 W
e 

de
liv

er
 in

 U
kr

ai
ne

Каталог / Catalogue – www.meest.net

ТЕЛЕВІЗОРИ 
TV’S

 � 1258 Samsung 49”/124 см  
LED UHD TV. 3840x2160 пік-
селів, розширення 4K UHD 400 Гц, Smart 
TV, процесор SUHD Engine, Mega Contrast, 
тюнер, таймер, телетекст, Skype, Wi-Fi, 
PIP, HDTV, USB, HDMI, звук Dolby Digital 
Plus. UE49KU6470. 

 � Samsung 49”/124 cm LED UHD TV. 
3840x2160 resolution, 4K UHD 400 Hz, 
Smart TV, SUHD Engine, Mega Contrast, 
tuner, timer, teletext, Skype, Wi-Fi, PIP, 
HDTV, USB, HDMI, Dolby Digital Plus 
sound.

 � 1259 Sony 49”/124 см LED 
Android TV. 3840x2160 пік-
селів, розширення 4K UHD 400 Гц, 
Smart TV, процесор X-Reality PRO, Mega 
Contrast, тюнер, таймер, телетекст, 
Google Play, Wi-Fi, PIP, HDTV, USB, HDMI, 
звук Dolby Digital Plus. KD-49XD7005. 

 � Sony 49”/124 cm LED Android TV. 
3840x2160 resolution, 4K UHD 400 Hz, 
X-Reality PRO, Mega Contrast, tuner, 
timer, teletext, Google Play, Wi-Fi, PIP, 
HDTV, USB, HDMI, Dolby Digital Plus  
sound.

 � 1260 LG 55"/140 см LED UHD 
TV. 3840x2160 пікселів, роз-
ширення 4K UHD 1200 Гц, Smart TV, про-
цесор Tru HD Engine Ultra, Mega Contrast, 
тюнер, таймер, телетекст, Skype, Wi-Fi, 
PIP, HDTV, USB, HDMI, звук Dolby Digital 
Plus. 55UH664V. 

 � LG 55"/140 cm LED UHD TV. 3840x2160 
resolution, 4K UHD 1200 Hz, Smart TV, 

 � 1255 Samsung 40”/102 см 
LED TV. 1920x1080 пікселів, 
розширення Full HD 400 Гц, Smart TV, 
Mega Contrast, тюнер, таймер, телетекст, 
Skype, Wi-Fi, PIP, HDTV, USB, HDMI, звук 
Dolby Digital Plus. UE40K5500.

 � Samsung 40”/102 cm LED TV. 1920x 
1080 resolution, Full HD 400 Hz, Smart 
TV, Mega Contrast, tuner, timer, teletext, 
Skype, Wi-Fi, PIP, HDTV, USB, HDMI, Dolby 
Digital Plus sound. 

 � 1256 LG 43”/109 см LED TV. 
1920x1080 пікселів, розши-
рення Full HD 450 Гц, Smart TV, процесор 
Triple XD Engine, перегляд на смартфоні 
2nd Display, тюнер, таймер, телетекст, 
Skype, Wi-Fi, PIP, HDTV, USB, HDMI, звук 
Virtual Surround Plus. 43LH570V. 

 � LG 42”/109 cm LED TV. 1920x1080 
resolution, Full HD 450 Hz, Smart TV, Triple 
XD Engine, smartphone 2nd Display, tuner, 
timer, teletext, Skype, Wi-Fi, PIP, USB, 
HDMI, Virtual Surround Plus sound.

 � 1257 LG 49”/124 см LED UHD 
TV. 3840x2160 пікселів, розши-
рення 4K UHD 1000 Гц, Smart TV, про-
цесор Tru HD Engine Ultra, Mega Contrast, 
тюнер, таймер, телетекст, Skype, Wi-Fi, 
PIP, HDTV, USB, HDMI, звук Dolby Digital 
Plus. 49UH6107. 

 � LG 49”/124 cm LED UHD TV. 3840x2160 
resolution, 4K UHD 1000 Hz, Smart TV, 
SUHD Engine, Tru HD Engine Ultra, tuner, 
timer, teletext, Skype, Wi-Fi, PIP, HDTV, 
USB, HDMI, Dolby Digital Plus sound.

SUHD Engine, Tru HD Engine Ultra, tuner, 
timer, teletext, Skype, Wi-Fi, PIP, HDTV, 
USB, HDMI, Dolby Digital Plus sound.

 � 1261 Sony 55"/140 см LED 
Android TV. 3840x2160 пік-
селів, розширення 4K UHD 1000 Гц, 
Smart TV, процесор X-Reality PRO, Mega 
Contrast, тюнер, таймер, телетекст, 
Google Play, Wi-Fi, PIP, HDTV, USB, HDMI, 
звук Dolby Digital Plus. KD-55X8505.

 � Sony 55"/140 cm LED Android TV. 
3840x2160 resolution, 4K UHD 1000 Hz, 
X-Reality PRO, Mega Contrast, tuner, timer, 
teletext, Google Play, Wi-Fi, PIP, HDTV, 
USB, HDMI, Dolby Digital Plus sound.

 �Ми надаємо можливість оформити 
подарункове замовлення на будь-
який інший телевізор, різних брендів, 
з діагоналлю екрану від 16” до 85”.

 � You can also order a 16” – 85” LED 
TV of any brand of your choice.

$715

$750

$885

$1040

$1205

$1280

$1560
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МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ 
CELLPHONES

 � 1265 Nokia. Корпус звичайний, 
Dual SIM, SMS, MMS, записник 
на 1000 контактів, 16 Mb пам'яті, 0.3 Мп 
камера, кольоровий дисплей 2.4”, полі-
фонія, будильник, ігри. Nokia 216.

 � Nokia. Bar form design, Dual SIM, 
SMS, MMS, 16 Mb of built-in Memory; 
Phonebook/1000 entries; 0.3 megapixel 
camera, 2.4” colour display, Polyphonic 
Tunes; Alarm Clock; Games.

 � 1266 Nokia. Корпус зви-
чайний, Dual SIM, SMS, MMS, 
GPRS, E-mail, мелодії MP3, FM-радіо, 
кольоровий дисплей 2.8”, 2 Мп камера, 
Bluetooth, спікерфон, диктофон, 16 
Мb пам'яті, записник/ 1000 контактів, 
будильник, ігри. Nokia 230. 

 � Nokia. Bar form design, Dual SIM, SMS, 
MMS, GPRS, MP3 Melodies, FM-Tuner, 2 
megapixel camera, 2.8” colour display, 
Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder; 
16 Мb of built-in Memory, Phonebook/ 
1000 Entries, Alarm Clock, Games.

 � 1267 Samsung. Смартфон, сен-
сорний дисплей 4,5”, вбудована 
пам'ять 8 Gb, оперативна 1 Gb, 3G, SMS, 
МMS, E-mail, Wi-Fi, FM-плеєр, MP3-плеєр, 
A-GPS приймач, 5 Мп основна камера + 2 
Мп фронтальна, Bluetooth, спікерфон, дик-
тофон, будильник, ігри, Android 5.1. SM-J120.

 � Samsung Smartphone. 4.5” touchscreen 
display, SMS, MMS, EDGE, GPRS, WAP, 
FM-Tuner, MP3-Player, 5 megapixel camera; 
Bluetooth; Speakerphone; Voice Recorder;  
1 Gb memory of built-in Memory; Phonebook/ 
1000 Entries, Alarm Clock, Games. Android 5.1.

 � 1268 LG. Смартфон, сен-
сорний дисплей 5”, вбудована 
пам'ять 8 Gb, оперативна 1 Gb, 3G, SMS, 
МMS, E-mail, Wi-Fi, FM-плеєр, MP3-плеєр, 
A-GPS приймач, 8 Мп основна камера + 
5 Мп фронтальна, Bluetooth, спікерфон, 
диктофон, будильник, ігри, Android 6.0. 
K8-K350E.

 � LG Smartphone, 5” touchscreen display, 
SMS, MMS, E-mail, Wi-Fi, FM-Tuner, MP3-
Player, A-GPS, 8 megapixel camera, 
Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder, 
1 Gb Mb of built-in Memory, Alarm Clock, 
Games. Android 6.0.

 � 1269 Lenovo. Смартфон, сен-
сорний дисплей 5”, вбудована 
пам'ять 16 Gb, оперативна 2 Gb, 3G, SMS, 
МMS, E-mail, Wi-Fi, FM-плеєр, MP3-плеєр, 
A-GPS приймач, 13 Мп основна камера + 5 
Мп фронтальна, Bluetooth, спікерфон, дик-
тофон, будильник, ігри, Android 5.1. Vibe 
K5-A6020. 

 � Lenovo Smartphone, 5” touchscreen 
display, SMS, MMS, E-mail, Wi-Fi, FM-Tuner, 
MP3-Player, A-GPS, 13 megapixel camera, 
Bluetooth, Speakerphone, Voice Recorder, 
2 Gb of built-in Memory, Alarm Clock, 
Games.

 � 1270 Samsung. Смартфон, 
сенсорний дисплей 5,2”, вбудо-
вана пам'ять 16 Gb, оперативна 2 Gb, 3G, 
SMS, МMS, E-mail, Wi-Fi, FM-плеєр, MP3-
плеєр, A-GPS приймач, 13 Мп основна 
камера + 5 Мп фронтальна, Bluetooth, 
спікерфон, диктофон, будильник, ігри, 
Android 6.0. SM-J510. 

 � LG Smartphone, 5,2” touchscreen 
display, SMS, MMS, E-mail, Wi-Fi, 
FM-Tuner, MP3-Player, A-GPS, 13 
megapixel rear camera, 5 megapixel front 
camera, Bluetooth, Speakerphone, Voice 
Recorder, 2 Gb of built-in Memory, Alarm 
Clock, Games. Android 6.0.

$99

$170

$255

$315

$210

$75
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ЦИФРОВІ ФОТОАПАРАТИ 
DIGITAL CAMERAS

 � 1262 Panasonic. Комплектація 
база і трубка, стандарт DECT, 
дисплей, телефонна книга, вибір мелодій 
дзвінка, повторний набір останніх 
номерів, будильник. KXTG1611.

 � Panasonic, base unit with handset, 
standard DECT, display, phone book, 10 
ringtones, redial, alarm clock. 

 � 1263 Panasonic. Комплек-
тація база і трубка, стандарт 
DECT, дисплей, спікерфон, телефонна 
книга, визначник номера, 32 мелодії 
дзвінка, підсвітка дисплея та клавіа-
тури, повторний набір останніх номерів, 
будильник. KXTG6811. 

 � Panasonic, base unit with handset, 
standart DECT, display, speakerphone, 
phone book, 32 ringtones, backlit display 
and keypad, redial, alarm clock. 

 � 1264 Siemens. Комплектація 
база і трубка + вмонтований 
автовідповідач (30 хв. запису), стан-
дарт DECT, дисплей 1.8”, спікерфон, 
телефонна книга, поліфонічні мелодії 
дзвінка, підсвітка дисплея та клавіа-
тури, повторний набір останніх номерів, 
нічний режим, будильник. С530. 

 � Siemens. Base unit with answering 
machine and handset, standard DECT, 
display 1.8”, SMS send and recieve option, 
speakerphone, phone book, polyphonic 
ringtones, backlit display and keypad, 
redial, night mode, alarm clock. 

 � 1271 Nikon. 20.1 MPix, 10x 
оптичний zoom, 5x цифровий 
zoom, 2,7” LCD дисплей, цифровий стабі-
лізатор зображення, макрозйомка, відео 
HD (1280x720). A100.

 � Nikon. 20.1 Mpix, 10x optical zoom, 
5x digital zoom, 2,7” LCD display, macro 
shooting option, video HD (1280x720).

 � 1272 Canon. 20 MPix, 10x 
оптичний zoom, 4x цифровий 
zoom, 2,7” LCD дисплей, 25 Мb вбудо-
ваної пам'яті, макрозйомка, відео HD 
(1280x720). IXUS180.

 � Canon. 20.1 Mpix, 10x optical zoom, 
4x digital zoom, 2,7” LCD display, macro 
shooting option, video HD (1280x720), 25 
Mb internal memory.

 � 1273 Sony. 20.1 MPix, 35x 
оптичний zoom, 280x циф-
ровий zoom, оптика Carl Zeiss, 3” LCD 
дисплей, підтримка карти пам'яті до 64 
Gb, макрозйомка, відео в форматі HD, 
оптичний стабілізатор зображення. DSC-
H300.

 � Sony. 20.1 Mpix, 35x optical zoom, 
280x digital zoom, Carl Zeiss optics, 3” 
LCD display, Ultra Zoom, macro shooting 
option, video HD, SD memory card 64 Gb. 

 � 1274 Nikon. 24,2 Mpix, дзер-
кальна фотокамера, об'єктив 
NIKKOR 18-55VR II, 3” LCD дисплей, 
серійна зйомка 5 кадрів/с, макрозйомка, 
відео в форматі Full HD, автоматичне та 
ручне фокусування. D3300.

 � Nikon Digital SLR Camera. 24.2 effective 
megapixels, NIKKOR 18-55VR II lens, 
3” LCD display, High-speed continuous 
shooting at 5 fps, close up and macro 
shooting, video in Full HD, manual and 
auto focus.

 � 1275 Canon. 18,7 Mpix, дзер-
кальна фотокамера, об'єктив 
18-55 DC III Kit, 3” LCD дисплей, серійна 
зйомка 4 кадри/с, макрозйомка, відео в 
форматі Full HD, автоматичне та ручне 
фокусування. EOS1200D.

 � Сanon Digital SLR Camera, 18,7 effective 
megapixels, 18-55 DC III Kit lens, 3” LCD 
display, High-speed continuous shooting 
at 4 fps, close up and macro shooting, 
video in Full HD, manual and auto  
focus.

$130

$160

$245

$295

$535

$595

$49

$99

РАДІОТЕЛЕФОНИ 
СТАЦІОНАРНІ 

CORDLESS 
ТELEPHONES
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ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ З МОНІТОРОМ ТА АКСЕСУАРАМИ 
PERSONAL COMPUTERS, MONITORS AND ACCESSORIES

 � 1276 Процесор AMD A6-7400 
3.5 GHz / 1 Mb Cache, мате-
ринська плата Asus A68HM-K, відео-
карта AMD Radeon R5 230 1 Gb, опера-
тивна пам’ять DDR3 4 Gb, жорсткий диск 
500Gb, DVD+/-RW LG, колонки Gemix 
TF-3, мережевий фільтр. Windows 10. 
Монітор LED 19.5” Philips.

 � AMD A6-7400 3.5 GHz / 1 Mb Cache 
Processor, Asus A68HM-K Mother Board, 
AMD Radeon R5 230 1 Gb Graphics Card, 
DDR3 4 Gb RAM, 500 Gb Hard Drive, 
DVD+/-RW LG, Gemix TF-3 Speakers, 
Network FIlter. Windows 10. LED 19.5” 
Philips Monitor.

 � 1277 Процесор AMD Athlon II 
X4 3.7 GHz / 4 Mb Cache, мате-
ринська плата Asus A88XM-E, відео- 
карта GF GT710 Asus 2 Gb, оперативна 
пам’ять DDR3 4 Gb, жорсткий диск  
1 Tb, DVD+/-RW LG, колонки Gemix TF-3, 
мережевий фільтр. Windows 10. Монітор 
LED 19.5” Philips. 

 �  AMD Athlon II X4 3.7 GHz / 4 Mb Cache 
Processor, Asus A88XM-E Mother Board,  

GF GT710 Asus 2 Gb Graphics Card, DDR3  
4 Gb RAM, 1 Tb Hard Drive, DVD+/-RW 
LG, F&D R215 Speakers, Network 
Filter. Windows 10. LED 19.5” Philips  
Monitor.

 � 1278 Процесор Intel Pentium 
Core i3 3.4 GHz / 3 Mb Cache, 
материнська плата Gigabyte GA-H81M, 
відеокарта GF GT730 Asus 2 Gb, опера-
тивна пам’ять DDR3 4 Gb, жорсткий диск 
1Tb, DVD+/-RW LG, колонки Gemix TF-3, 
мережевий фільтр. Windows 10. Монітор 
LED 21.5” Philips.

 � Intel Pentium Core i3 3.4 GHz / 3 Mb 
Cache Processor, Gigabyte GA-H81M 
Mother Board, GF GT730 Asus 2 Gb 
Graphics Card, DDR3 4 Gb RAM, 1 Tb 
Hard Drive, DVD+/-RW LG, Gemix TF-3 
Speakers, Network Filter. Windows 10.  
LED 21.5” Philips Monitor.

 � 1279 Процесор AMD FX-8320 
3.2 GHz / 8 Mb Cache, материн-
ська плата Gigabyte GA-970A, відеокарта 
AMD Radeon R7 360 Asus 2 Gb GDDR5, 
оперативна пам’ять DDR3 8 Gb, жорсткий 
диск 1 Tb, DVD+/-RW LG, колонки Gemix 
TF-5 RCA, мережевий фільтр. Windows 
10. Монітор LED 21.5” Samsung. 

 � AMD FX-8320 3.2 GHz / 8 Mb Cache 
Processor, Gigabyte GA-970A Mother 
Board, R7 360 Asus 2 Gb GDDR5 Graphics 
Card, DDR3 8 Gb RAM, 1 Tb Hard Drive, 
DVD+/-RW LG, Gemix TF-5 RCA Speakers, 
Network Filter. Windows 10. LED 21.5” 
Samsung Monitor.

 � 1280 Процесор Intel Core 
i5-4440 3.1 GHz / 6 Mb Cache, 
материнська плата Asus B85M-E, відео-
карта GF GTX750 Gigabyte 2 Gb GDDR5, 
оперативна пам’ять DDR3 8 Gb, жор-
сткий диск 2 Tb, DVD+/-RW LG, колонки 
Gemix TF-611 Beech, мережевий 
фільтр. Windows 10. Монітор LED 23”  
Philips. 

 � Intel Core i5-4440 3.1 GHz / 6 Mb Cache 
Processor, Asus B85M-E Mother Board, GF 
GTX750 Gigabyte 2 Gb GDDR5 Graphics 
Card, DDR3 8 Gb RAM, 2 Tb Hard Drive, 
DVD+/-RW LG, Gemix TF-611 Beech 
Speakers, Network Filter. Windows 10. LED 
23” Philips Monitor.

 � До всіх персональних комп'ютерів без-
коштовно додається комп'ютерна мишка 
з ковриком і клавіатура. 

 � Keyboard, Mouse and Mouse Pad are 
included with all personal computers.

$535

$705

$890

$630
$995
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НОУТБУКИ 
LAPTOPS

 � 1283 DELL, Процесор Intel Core 
i3-5005U 2 GHz, оперативна 
пам'ять 4 Gb DDR3, жорсткий диск 1 Tb, 
відеокарта GeForce GT920M 2 Gb, екран 
15.6”, DVD-SMulti, Web-Cam, Waves Max 
Audio, WiFi, Bluetooth, LAN, Windows 10. 
Inspiron 5558.

 �DELL, Intel Core i3-5005U 2 GHz 
Processor, 4 Gb DDR3 RAM, 1 Tb Hard 
Drive, GeForce GT920M 2 Gb, 15.6” 
screen, DVD-SMulti, Web-Cam, Waves Max 
Audio, WiFi, Bluetooth, LAN, Windows 10. 

 � 1284 Lenovo, Процесор Intel 
Core i3-4005U 1,7 GHz, опера-
тивна пам'ять 6 GB, жорсткий диск 1 Tb, 
відеокарта AMD Radeon R5 M330 2 Gb, 
екран 15.6”, DVD-SMulti, Web-Cam, Dolby 
Audio, WiFi, Bluetooth, LAN, Windows 10. 
IdeaPad G50-80r.

 � Lenovo, Intel Core i3-4005U 1,7 GHz 
Processor, 6 Gb DDR3, 1 Tb Hard Drive, 
ATI Radeon R5 M330 2 Gb Graphics Card, 
15.6” screen, DVD-SMulti, Web-Cam, 
Dolby Advanced Audio, WiFi, Bluetooth, 
LAN, Windows 10.

 � 1285 HP, Процесор Intel Core 
i5-6200U 2.3 GHz, оперативна 
пам'ять 8 Gb DDR3, жорсткий диск 1 
Tb, відеокарта AMD Radeon R7 M340 2 
Gb, екран 15.6”, DVD-SMulti, Web-Cam, 
Subwoofer HP, WiFi, Bluetooth, LAN, 
Windows 10. HP ProBook 450.

 �HP, Intel Core i5-6200U 2.3 GHz 
Processor, 8 Gb DDR3 RAM, 1 Tb Hard 
Drive, AMD Radeon R7 M340 2 Gb 

Graphics Card, 15.6” screen, DVD-SMulti, 
Web-Cam, HP Subwoofer, WiFi, Bluetooth, 
LAN, Windows 10.

 � 1286 DELL Процесор Intel 
Core i7-6500U 2.5 GHz, опе-
ративна пам'ять 8 Gb DDR3, жорсткий 
диск 1 Tb, відеокарта AMD Radeon R5 
M335 4 Gb, екран 15,6” LED HD+, DVD-
SMulti, Web-Cam, Waves Max Audio, WiFi, 
Bluetooth, LAN, Windows 10. Inspiron  
5559.

 �DELL Intel Core i7-6500U 2.5 GHz 
Processor, 8 Gb DDR3 RAM, 1 Tb Hard 
Drive, AMD Radeon R5 M335 4 Gb 
Graphics Card, 15.6” LED HD+ screen, 
DVD-SMulti, Web-Cam, Waves Max Audio, 
WiFi, Bluetooth, LAN, Windows 10.

 � До всіх ноутбуків додається сумка та 
мишка у подарунок. 

 � Bag & Mouse are added as a gift to all 
laptops. 

 � 1281 HP, Процесор AMD 
E2-7110-1.8 GHz, оперативна 
пам'ять 2 Gb, жорсткий диск 500 Gb, 
відеокарта ATI Radeon R2, екран 15.6”, 
DVD-SMulti, Web-Cam, WiFi, Bluetooth, 
LAN, Windows 10. HP 255.

 �HP, AMD E2-7110-1.8 GHz Processor,  
2 Gb DDR3, 500 Gb Hard Drive, ATI 
Radeon R2 Graphics Card, 15.6” screen, 
DVD-SMulti, Web-Cam, WiFi, Bluetooth, 
LAN, Windows 10.

 � 1282 Asus, Процесор AMD 
Dual-Core E1-7010-1.5 GHz, 
оперативна пам'ять 4 Gb, жорсткий диск 
500 Gb, відеокарта ATI Radeon R5 M320 
1 Gb, екран 15.6”, DVD-SMulti, Web-Cam, 
WiFi, Bluetooth, LAN, Windows 10.  
X555YI.

 � Asus, AMD Dual-Core E1-7010-1.5 GHz 
Processor, 4 Gb DDR3, 500 Gb Hard Drive, 
ATI Radeon R5 M320 1 Gb Graphics Card, 
15.6” screen, DVD-SMulti, Web-Cam, WiFi, 
Bluetooth, LAN, Windows 10.

$405

$490

$620

$695

$899

$1045
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 � 1164 PocketBook. Розмір 
екрану 6”, розширення 800х600 
(16 відтінків сірого), формати DOC, DJVU, 
PDF, TXT, FB2, HTML, CHM, RTF, DOCX, 
ZIP, USB-вхід, пам'ять 4 Gb, підтримка 
SD до 32 Gb, блок живлення, колір білий 
чи сірий. Basic2.

 � PocketBook, 6” screen, resolution 
800x600 (16 shades of gray), DOC,  
DJVU, PDF, TXT, FB2, HTML, CHM, RTF, 
DOCX, ZIP, USB port, 4 Gb memory, SD 
memory card capability: up to 32 Gb, soft 
cover, charger; in white or gray color. 

 � 1165 Amazon Kindle. Розмір 
екрану 6”, розширення 1440х 
1080, формати AZW, AZW3, DOC, DOCX, 
HTML, MOBI, PDF, TXT, BMP, GIF, JPEG, 
PNG, USB-вхід, 4 Gb (підтримка SD до 
64 Gb), блок живлення, USB-кабель.  
Paperwhite.

 � Amazon Kindle Paperwhite, 6” screen, 
resolution 1440х1080, AZW, AZW3, DOC, 
DOCX, HTML, MOBI, PDF, TXT, BMP, GIF,  
JPEG, PNG formats, USB port, 4 Gb  
memory, SD memory card capability: up to 
64 Gb, USB, soft cover. 

ЕЛЕКТРОННІ 
КНИГИ 
E-READERS

ПЛАНШЕТНІ КОМП’ЮТЕРИ 
TABLETS

 � 1287 GoClever. Процесор Media- 
Tek 1.3 GHz, оперативна пам'ять 
512 Mb, жорсткий диск SSD 8 Gb + micro 
SD, екран 7” (1024x600), Multi-touch, Wi-Fi, 
WebCam, 0.3 Mpx, Android. Quantum 700N.

 �GoClever. MediaTek 1.3 GHz Processor, 
512 Mb DDR memory, 8 Gb Hard Drive 
+ micro SD, 7” screen (1024x600) Multi-
touch, Wi-Fi, WebCam, 0.3 Mpx, Android.

 � 1288 Matrix. Процесор 
Spreadtrum SC7731G 1.2 GHz, 
оперативна пам'ять 1 Gb, жорсткий диск  
8 Gb + microSD, екран 8” (1280x800), IPS 
Multi-touch, Wi-Fi, WebCam, 2 Mpx, опера-
ційна система Android 4.4. Matrix 818.

 �Matrix. Spreadtrum SC7731G 1.2 GHz, 
1 Gb DDR memory, 8 Gb Hard Drive + 
microSD, 8” screen (1280x800), IPS Moulti-
touch, Wi-Fi, WebCam, 2 Mpx, Android 4.4.

 � 1289 Asus. Процесор Intel 
Atom X3 1.2 GHz, оперативна 
пам'ять 1Gb, жорсткий диск 8 Gb + 
microSD, екран 7” (1024x600), IPS Multi-
touch, Wi-Fi, A-GPS, WebCam (Front 0,3 
Mpx, Back 2 Mpx), операційна система 
Android 5.0. ZenPad C7.

 � Asus. Intel Atom X3 1.2 GHz Processor, 
1 Gb DDR memory , 16 Gb Hard Drive + 
micro SD, 7” screen (1024x600), TFT Multi-
touch, Wi-Fi, A-GPS, WebCam, (Front 0,3 
Mpx, Back 2 Mpx), Android 5.0.

 � 1290 Lenovo. Процесор 
Qualcomm Snapdragon 210 1.3 
GHz, оперативна пам'ять 2 Gb, жорсткий 

диск 16 Gb + microSD, екран 10,1” (1280x 
800), IPS Multi-touch, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 
WebCam (Front – 2 Mpx, Back – 5 Mpx), опе-
раційна система Android 5.1. Tab 2 X30F. 

 � Lеnovo, Qualcomm Snapdragon 210 
1.3 GHz Processor, 2 Gb DDR memory, 16 
Gb Hard Drive + micro SD, 10.1” screen 
(1280x800), TFT Multi-touch, Wi-Fi, GPS, 
Bluetooth, WebCam (Front – 2 Mpx, Back 
– 5 Mpx), Android 5.1.

 � 1291 Asus. Процесор Intel 
Atom X3 1.2 GHz, оперативна 
пам'ять 2 Gb, жорсткий диск 16 Gb + 
microSD, екран 10.1” (1280x800), IPS, 
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, WebCam (Front 
– 0,3 Mpx, Back – 2.0 Mpx) операційна 
система Android 5.0. Zenpad 10.

 � Asus. Intel Atom x3 1.2GHz Processor, 
2 Gb DDR memory, Hard Drive 16 Gb + 
micro SD, 10.1" screen (1280x800), IPS, 
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, WebCam (Front – 
0,3 Mpx, Back – 2 Mpx), Android 5.0.

 � 1292 Samsung Galaxy Tab E3G. 
Процесор T-Shark2 1.3 GHz, опе-
ративна пам'ять 1,5 Gb, жорсткий диск 
8 Gb + microSD, екран 9,6” (1280x800), 
TFT Multi-touch, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 
WebCam (Front – 2 Mpx, Back – 5 Mpx), 
операційна система Android 4.4. SM-T561.

 � Samsung Galaxy Tab E3G, T-Shark2 
1.3 GHz Processor, 1,5 Gb DDR memory, 
8 Gb Hard Drive + micro SD, 9,6” screen 
(1280x800), TFT Multi-touch, Wi-Fi, GPS, 
Bluetooth, WebCam (Front – 2 Mpx, Back 
– 5 Mpx), Android 4.4.

$136

$170

$299

$160

$198

$345

$275

$89
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ВЕНТИЛЯТОРИ 
FANS

ВЕЛОСИПЕДИ 
BICYCLES

 � 1293 Велосипед для дітей 
віком приблизно від 5 до 7 
років. Діаметр коліс 16”/40 см, металева 
рама, додаткові колесики для почат-
ківців, гумові рульові ручки, зручне 
сидіння.

 � 16” bicycle for 5 to 7 year old children. 
Metal frame, additional small wheels for 
beginners, rubber handlebars, comfortable 
seat.

 � 1294 Велосипед для дітей віком 
приблизно від 7 до 10 років. 
Діаметр коліс 18”/45 см, металева рама, 
додаткові колесики для початківців, 
гумові рульові ручки, зручне сидіння. 

 � 18” bicycle for 7 to 10 year old children. 
Metal frame, additional small wheels for 
beginners, rubber handlebars, comfortable 
seat.

 � 1295 Велосипед для дорос- 
лих. Діаметр коліс 28”/71 см, 
металева рама, стійка конструкція кор-
пусу, гумові рульові ручки, зручне сидін- 
ня. 

 � 28” bicycle for adults. Metal frame, 
sturdy frame design, rubber handlebars, 
comfortable seat.

 � 1296 Велосипед для дорослих. 
Діаметр коліс 26”/66 см, легка 
алюмінієва рама, гнучка гальмівна 
система, передні та задні амортиза-
тори, 21 швидкість, стійка конструкція 
корпусу, гумові рульові ручки, зручне 
сидіння. 

 � 26” bicycle for adults. Aluminum frame, 
21-speed, improved braking system, front 
and rear shock absorbers, sturdy frame 
design, rubber handlebars, comfortable 
seat.

$147

$195

$450

$189

 � 1210 Supra. 40 Вт, діаметр 40 
см, 3 швидкості, поворот на 90°, 
регулювання висоти. VS40FL. 

 � Supra. 40 W, 40 cm in diameter, 3 speed 
settings, 90° rotation, hight adjustment. 

 � 1211 Saturn. 50 Вт, діаметр 
40 см, 3 швидкості, поворот на 
90°, пульт дистанційного управління, 
LED-дисплей, таймер. ST-FN8275. 

 �  Saturn. 50 W, 40 cm in diameter, 3 
speed settings, 90° rotation, LED-display, 
remote control, timer. 

$33

$75
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МИ ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО 
WE ALSO OFFER

 � Газонокосарки.
 � Lawn Mowers.

 � Снігоприбиральні 
машини.

 � Snowblowers.

 � Скутери. 
 � Scooters. 

 � Коляски.
 �Wheelchairs.

від / from $250
від / from $250

від / from $300

від / from $150

 � Трактори.
 � Farm tractors.

від / from $5000 � Автомобілі. 
 � Cars.

від / from $6000
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МИ ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО 
WE ALSO OFFER

 � Кондиціонери. 
 � Air conditioners.

 �Міксери, кухонні ва- 
ги, дрібна кухонна тех-
ніка.

 � Small kitchen appliances.

від / from $220 � Велика побутова 
техніка.

 �Home appliances.

від / from $110

 �Морозильні камери.
 � Freezers.

 �Пароварки, фрітюр-
ниці, йо гуртниці, моро-
жениці.

 � Steamers, deep fryers and yogurt/ice 
cream makers.

від / from $220 � Посудомийні машини.
 �Dishwashers.

від / from $290

від / from $20

від / from $30
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 � Товари для відпо-
чинку та туризму (на- 
мети, спальні мішки, рюкзаки, спортивні 
товари, тощо).

 � Recreational, camping, hiking and sports 
equipment. 

 � Карти пам’яті, web- 
камери, навушники. 

 �Memory cards, web-cameras, head-
phones.

 � Чехли до мобільних 
телефонів, сумки для 
фото-відеокамер та ноутбуків, комп’ютерні 
аксесуари. 

 � Cellphone cases, laptop bags and other 
accessories.

 �Цифрові відеокаме - 
ри, цифрові фоторамки, 
відеореєстратори, GPS-навігатори.

 �Digital cameras, digital photo frames, 
video recorders, GPS.

 � Дрібна техніка для 
краси та догляду за 
тілом (електробритви, епілятори, пристрої 
для укладки волосся, напольні ваги).

 � Personal care items (shavers, shaving 
products, epilators, hair stylers, etc.).

МИ ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО 
WE ALSO OFFER

від / from $20

від / from $35

 �Принтери, сканери, 
багатофункціональні 
пристрої.

 � Printers, scanners and other 
miscellaneous devices.

від / from $70

від / from $10

від / from $10

від / from $60

 �Портативні ігрові 
приставки та консолі.

 �Game consoles.

від / from $200

 �Музичні ситеми, меді-
аплеєри, MP3 плеєри, 
DVD-плеєри, ТВ-тюнери, домашні кіно-
театри.

 � Audio systems, media players, MP3 
players, DVD-players, TV tuners and home 
theaters.

від / from $90
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УМОВИ ДОСТАВКИ ПОДАРУНКІВ 
GIFT DELIVERY TERMS AND CONDITIONS

 � Доставляємо подарунки в усі міста та 
села по всій території України*. 

 � Доставляємо в усі дні року на будь-яку 
адресу: додому, в офіс, в ресторан, в 
школу тощо. 

 � Вартість доставки:
 � У містах: Вінниця, Дніпро, Житомир, 

Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, 
Кропивницький, Львів, Луцьк, Мико-
лаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, 
Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, 
Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чер-
нівці: доставка протягом 3-14 робочих 
днів, без вказування конкретної дати 
доставки – $10 / доставка у конкретно 
визначений день – $20. 

 � В усі інші міста і населені пункти 
України: доставка протягом 3-14 ро-
бочих днів, без вказування конкретної 
дати доставки – $15 / доставка у кон-
кретно визначений день – $30.
 �Оплата за доставку вказана за ціле 

замовлення і не залежить від кількості 
товарів в замовленні.

 � Всі податки є включені в ціну товарів. 
Ціни вказані в доларах США. Замовники в 
Канаді можуть надати оплату в американ-
ських доларах або в канадських доларах 
згідно обмінного курсу на день оплати.

 �Прохання вказувати в замовленні нас-
туп ну інформацію: прізвище та ім‘я отри-
мувача, його повну адресу, контактні теле-
фони (домашній, робочий, мобільний). 
Також можете надати інструкції, кому від-
дати подарунок (родичам, сусідам), якщо 
на момент доставки отримувач відсутній. 

 � В замовленні Ви можете написати 
текст-привітання для отримувача, текст 
до 20 слів – безкоштовно. Текст може 

бути українською, англійською чи росій-
ською мовою.

 � Компанія "Міст" зберігає за собою 
право замінити/модифікувати товари 
на аналогічні/подібні тієї ж вартості та 
якості. Це пов’язано з наявністю замов-
лених товарів в регіоні доставки (всі 
товари) і від пори року (квіти і фрукти). 
Товари можуть виглядати не точно так, 
як в цьому каталозі чи на веб-сторінці.

 � Замовлення можна анулювати тільки 
до того моменту, поки товар не є підго-
товлений для доставки. Компанія "Міст" 
не повертає грошей замовникові, якщо 
отримувач не був знайдений чи відмо-
вився від подарунку; або якщо доставка 
була виконана із запізненням через 
форс-мажорні обставини. 

 � Вся побутова техніка є абсолютно 
нова, доставляється з інструкцією та 
гарантією. Всі електричні товари виго-
товлені згідно стандарту електричної 
напруги в Європі.

 �We deliver to any location in Ukraine 365 
days a year to any home address, office, 
restaurant, school, etc*.

 �Delivery charge:
 � To the cities of: Vinnytsia, Dnipro, 

Zhytomyr, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk, 
Kyiv, Kropyvnytskyi, Lviv, Lutsk, 
Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, 
Ternopil, Uzhhorod, Kharkiv, Kherson, 
Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernihiv, 
Chernivtsi: delivery from 3 to 14 
business days with no delivery day 
specified – $10 / delivery on specific  
day – $20.

 � To all other cities and villages in 

Ukraine: delivery from 3 to 14 business 
days with no delivery day specified –  
$15 / delivery on specific day – $30.
 �Delivery charge is per order, regardless 

of the quantity of items ordered.
 � All taxes are included in the prices. 

Prices are listed in US dollars. Customers in 
Canada can pay in US dollars or in Canadian 
dollars according to the exchange rate.

 � Please provide us with full name, 
address and telephone numbers (home, 
work, cell) of the recipient. Please, specify 
alternative recipient (relative or neighbor) 
to whom your order may be given in case 
of recipient’s absence.

 � You can include a free of charge greeting 
message up to 20 words. Text can be in 
Ukrainian, English or Russian language.

 �MEEST reserves the right to replace/
modify ordered goods with similar goods 
of the same price and quality, due to 
availability of goods in the delivery region. 
Due to seasonal availability of flowers and 
fruit, their substitution will be made per 
MEEST's discretion. Items may not look 
exactly as shown in the catalogue or on 
our website.

 �Order cannot be cancelled after it has 
been prepared for delivery. No refund will 
be issued in case of recipient’s absence or 
refusal to accept the order, or in case of 
delayed delivery that occurred due to force 
majeure conditions. 

 � All the appliances are brand new and 
are delivered with warranty certificate 
and owner’s manual. All electronics and 
appliances are manufactured according to 
European specifications.
*існують певні обмеження в доставці по території АТО. 
*some restrictions apply to deliveries within ATO territory.
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ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 
MONEY TRANSFERS

ПОСИЛКИ ЛІТАКОМ ТА КОРАБЛЕМ 
SEA AND AIR PARCELS

 �Meest guarantees fast and reliable money transfer service. 
Best prices for money transfers to Ukraine, Belarus, Moldova, 
Russia, Baltic countries and countries of Central Asia.

 �Money transfers are payable at any of 2000 bank branches 
in Ukraine the next day after the transfer was made.

 � No additional fees and no bank account needed.

 �Only Meest delivers money transfers directly to the 
recipients in Ukraine*.

 �We provide written confirmation of delivery from the 
recipients.

 � "Міст" перекаже Ваші гроші швидко та надійно до 
України, Білорусі, Молдови, Росії, Білорусі, Молдові, При-
балтиці та країнах Середньої Азії за найкращими цінами.

 � Гроші можливо отримати вже наступного дня в будь-
якому з 2000 відділень банків в Україні.

 �Не потрібно відкривати банківський рахунок.

 �Немає жодних доплат при отриманні грошового переказу.

 � Тільки "Міст" доставляє грошові перекази безпосе-
редньо до рук отримувача в Україні*.

 � На всі замовлення з доставкою до рук даємо письмове під-
твердження від отримувача.

*існують певні обмеження | *some conditions apply

 � Every year, Meest delivers over 500 000 sea and air parcels to 
recipients in Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Baltic countries and 
countries of Central Asia.

 � Containers with parcels are shipped daily from central offices.

 �Meest Corporation guarantees timely delivery of parcels.

 �Meest also delivers parcels from Ukraine to Canada and the USA*.

 � Parcels be sent from all branches in Ukraine home pick-up service is 
also available from any location in Ukraine*.

 �Щороку "Міст" доставляє літаком та кораблем понад 500 000 посилок 
до адресатів в Україні, Росії, Білорусі, Молдові, Прибалтиці та країнах 
Середньої Азії.

 � Контейнери з посилками відходять від центральних офісів компанії 
"Міст" щоденно.

 � Компанія "Міст" гарантує надійну доставку посилок до рук адресатів 
в зазначені терміни.

 � "Міст" також доставляє посилки з України в будь-яку точку Канади 
та США*.

 � Посилки приймаються у всіх представництвах компанії в Україні,  
або на замовлення забираємо посилки з дому в будь-якому населеному 
пункті України*.
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КОМЕРЦІЙНІ ВАНТАЖІ 
 COMMERCIAL CARGO

КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ 
 COURIER SERVICES

*існують певні обмеження | *some conditions apply

 � Компанія "Міст" понад 27 років доставляє до рук адресатів  
листи, документи, авіаквитки та цінні бандеролі в будь-який 
куточок України.

 �Надійна доставка за найнижчими цінами в найкращі терміни. 
Також є можливість експрес доставки.

 � "Міст" доставить листи, документи, авіаквитки та цінні бан-
деролі додому, в офіс чи в посольство в Україні.

 � Через "Міст" Ви також можете відправити листи, документи 
та бандеролі з України в Канаду та США.

 �Оплатити пересилку може відправник або отримувач.

 �Понад 27 років корпорація "Міст" здійснює доставку автомо-
білів та комерційних вантажів на Україну.

 � Вантажі від 5 кг до цілих контейнерів доставляються вчасно 
та за найнижчими цінами.

 � "Міст" пропонує подальшу доставку вантажів по Україні.

 �Щоденна відправка контейнерів з комерційними вантажами.

 � "Міст" також доставляє комерційні вантажі з України в 
будь-яку точку Канади та США*.

 � Комерційні відправлення літаком.

 � For over 27 years Meest Corporation provides hand delivery 
of letters, documents, air tickets and valuable packages to any 
locations in Ukraine.

 �Meest offers reliable delivery at the lowest prices. For your 
convenience express service is aviable.

 �We deliver letters, documents, air tickets and valuable 
packages to the home addresses, offices or to the Embassies.

 �We send letters, documents and small packages from Ukraine 
to Canada and the USA.

 � Sender or recipient may make payment for shipment.

 � For over 27 years Meest Corporation provides shipping of 
automobiles and commercial cargo to Ukraine.

 � Shipments from 5 kg to full container loads are delivered at the 
lowest prices and in the best terms.

 �Meest Corporation also provides delivery of commercial cargo 
throughout Ukraine.

 � Containers with commercial cargo are shipped daily.
 �Meest also delivers commercial cargo from Ukraine to Canada 

and the USA*.
 � Commercial Cargo by air.
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To order please contact:

Meest Corporation Inc.
97 Six Point Road
Toronto, Ontario 

M8Z 2X3 
1-800-361-7345
www.meest.net


