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FOR HAIRDRESSING PROFESSIONALS

kasho.polska

www.kasho.pl

1. SERIA DESIGN MASTER
W naszej zimowej promocji, wybierając ergonomiczne
nożyczki lub degażówki z najpopularniejszych rozmiarów serii Design Master otrzymasz gratis przydatne
akcesoria o wartości prawie 200 zł:
1. ściereczkę z grubej, naturalnej skóry (K-3),
2. pisak z wysokiej jakości olejem maszynowym (K-OIL),
3. eleganckie i uniwersalne etui Kasho (K-21).

KDM-55 OS
KDM-60 OS
KDM-60 OS T38B
KDM-55 OSL
KDM-60 OSL

5.5“
6.0“
6.0“
5.5“
6.0“

1.230,-*
1.280,-*
1.430,-* (degażówka, 38 zębów)
1.500,-* (leworęczne)
1.550,-* (leworęczne)

*ceny brutto, zawierają podatek VAT

2. SERIA IVORY
Nożyczki serii Ivory to wyższa klasa nożyczek
Kasho dla stylistów. Słynąca ze swojej wyjątkowej
ostrości oraz wytrzymałości. Nożyczki posiadają
zaawansowany mechanizm ułatwiający regulację.
Tej promocji nie można przegapić:
nożyczki z prostym uchwytem w cenie „bez VAT”.
Dodatkowo otrzymasz gratis: ściereczkę z grubej
naturalnej skóry (K-3), nasz automatyczny pisak
z olejem (K-OIL) oraz oryginalne etui Kasho (K-20)
na dwie pary nożyczek.

KIV-50 S
KIV-60 S

5.0“
6.0“

1.850,2.190,-

1.440,-*
1.700,-*

*ceny brutto, zawierają podatek VAT

3. SERIA SILVER

4. SERIA SILVER DLC

Czysta elegancja połączona z niezwykle
ergonomicznym kształtem, seria Silver to
jedna z najbardziej popularnych serii nożyczek Kasho dla profesjonalnych stylistów.
Niesamowite nożyczki serii Silver Black
posiadają te same właściwości co wersja
srebrna, ale dodatkowo zostały pokryte
powłoką węglową DLC (Diamond-like
Carbon).
Przy zakupie dowolnego rozmiaru nożyczek
serii Silver lub Silver Black otrzymasz wyjątkowe akcesoria o wartości prawie 300 zł:
1. dwa oryginalne grzebienie karbonowe
Kasho (C809 i C817),
2. nóż stylizujący (KCS-LH) z chirurgicznym
ostrzem,
3. uniwersalne, zwijane etui/roller Kasho
(K-22),
4. chwytak do włosów – hair gripper.

KSI-55 OS
KSI-60 OS
KSI-65 OS
KSI-70 OS
*ceny brutto, zawierają podatek VAT

5.5“
6.0“
6.5”
7.0”

1.710,-*
1.770,-*
1.820,-*
1.930,-*

KSI-55 OS DLC
KSI-60 OS DLC
KSI-65 OS DLC
*ceny brutto, zawierają podatek VAT

5.5“
6.0“
6.5”

2.380,-*
2.430,-*
2.550,-*

-23%
VAT

5. SERIA GREEN

6. SERIA SAGANO

Wyjątkowe nożyczki ze zintegrowanym łożyskiem kulkowym z możliwością indywidualnego
regulowania docisku ostrzy.
Kupując ergonomiczną wersję naszych nożyczek
Green, w rozmiarze 5,5” lub 6,0” oszczędzasz
1000 zł!!!
Otrzymasz rabat 150 zł oraz profesjonalną
maszynkę do włosów (KPHC) o wartości 849 zł
gratis!
Nie zwlekaj, ilość zestawów ograniczona!

Nożyczki z serii Sagano posiadają niezawodny
i unikalny, płaski system śrubowy z wbudowanym łożyskiem kulkowym i ceramiczną
wkładką, gwarantując jedwabiście gładkie
i precyzyjne cięcie oraz płynne działanie
nożyczek.
Tylko teraz otrzymasz 10% rabatu oraz
kosztujący 449 zł, zestaw dziesięciu
profesjonalnych grzebieni Kasho (CC-ROLL
SET), wykonanych z włókna węglowego
w prezencie do nożyczek Kasho Sagano.
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KGR-50 OS
KGR-55 OS

5.0“
6.0“

2.410,2.620,-

2.260,-*
2.470,-*

*ceny brutto, zawierają podatek VAT

KSG-55 OS
KSG-60 OS
KSG-65 OS
KSG-70 OS

5.5“
6.0“
6.5“
7.0“

*ceny brutto, zawierają podatek VAT

7. SERIA DAMASCUS LIMITED DLC
Z okazji 111 rocznicy KAI Japan
wyprodukowano ograniczoną ilość
najbardziej zaawansowanych i prestiżowych nożyczek Kasho Damascus.
Ergonomiczne nożyczki o rozmiarze
6.0” ze stali damasceńskiej zostały
dodatkowo pokryte powłoką węglową
DLC.
W naszej zimowej promocji te limitowane nożyczki możesz kupić prawie 300 zł
taniej, dodatkowo otrzymasz profesjonalną prostownicę Kasho o wartości
880 zł gratis.

Prostownica do stylizacji KASHO Professional (KSJG-03) posiada płytki pokryte
mineralnym serycytem gwarantujące
optymalny efekt stylizacji, nadając
włosom efektowny połysk. Innowacyjna
elektronika zapewnia natychmiastowe
ogrzewanie (trzy poziomy temperatury
170/190/210°C).

KASHO Polska
infolinia: 801-KASHO-1 (801-52746-1)
tel.: 16 678 50 68; 16 675 29 50; fax: 16 675 29 03; info@kasho.pl
Niniejsza ulotka pełni charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kc.
Promocja ważna w okresie obowiązywania lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie ceny
przedstawione w PLN, brutto, zawierają 23% podatku VAT. Ceny są ważne tylko w okresie
promocyjnym i są zalecanymi cenami detalicznymi dystrybutora.
All Rights by DJR Polska © 2020 / Projekt i realizacja DJR Polska Sp. z o.o.

KAD-60 OS DLC 6.0“
*cena brutto, zawiera podatek VAT

5.290,-

4.999,-*

2.620,2.840,2.950,3.290,-

2.360,-*
2.560,-*
2.660,-*
2.960,-*

Życzymy wszystkim
naszym Klientom.
Niech się spełnią
świąteczne życzenia te łatwe
i trudne do spełnienia.
Dużo zdrowia
i niech rok 2021 obfituje
w mnóstwo uśmiechu
i wspaniałych spotkań!

Happy New Year
2021!

www.kasho.pl

