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AKČNÍ NABÍDKA - KORES

akce platí do: 31.12.2020 nebo do vyprodání zásob

* DÁREČKY - obdrží pouze klienti zařazeni v katalogových cenách a cenových hladinách A - C. Podmínkou pro získání bonusů je dobrá platební morálka!

bližší informace a kontakty naleznete na našem webu  -  www.kaspa.cz

Pastelky Kores Mandalas 50 barev
Ideální pro vybarvování antistresových omalovánek, zentangle  a 
mandaly. Super měkká a extra jemná tuha, vysoký obsah pigmentu. 
Ergonomické tělo,
trojhranný tvar,
z kvalitního dřeva
pro snadný ořez.  
Netoxický lak. 

BONUS
k pastelkám
1x Airwaves

+ 152.90
navíc dáreček

Airwaves

objednací kód:    
78855A

Korekční strojek Kores Scooter Paisley
Suchý korektor vhodný pro všechny typy korektur, kolečka pro  
snadnou aplikaci, nezanechává stopy, neškrábe a neloupe se.

● šíře 4.2mm, návin 8m 
● cena za kus
● 4 barevné designy 
bez možnosti výběru 

BONUS
k 5 korekčním strojkům 1x tyčinka Margot

31.52
navíc dáreček

Margot

+

objednací kód: 152040A
Popisovače Kores K-Marker WB sada 6ks
Na bílé tabule a flipcharty. Kulatý hrot, sada 6 barev. Pohodlné, jemné 
psaní. Výdrží otevřené bez víčka až 48h. Neutrální vůně, rychle schne. 
Po smazání nezanechává žádné stopy, netoxický.

objednací kód:

78860A
+

65.28
navíc dáreček

TicTac Gum

BONUS 
ke 2 sadám 
popisovačů 
1x TicTac GUM

Temperové barvy Kores Temperas
12 intenzivních a zářivých barev s výbornou 
krycí schopností. Barvy se snadno míchají a 
ředí vodou. Obal lze uchopit a použít 
jako malířskou paletu.

● objem 12x 12ml
● 12 barev

objednací kód:

81924A +
62.92

navíc dáreček

Skittles

BONUS
ke každé sadě 
temper 1x bonbony Skittles

Vodové barvy Akuarellos
Dětské vodové barvy, intenzivní a zářivé 
barvy. Vysoká krycí schopnost. Ideální do 
školy i pro volný čas. Omyvatelný obal 
může posloužit zárověň jako malířská 
paleta. Na papír, kartón.

● průměr barev 3cm
● obsahuje 1x štětec
● 12 barev

objednací kód:

74199A
39.78

navíc dáreček

Skittles

BONUS
ke 2 barvám 
1x bonbony 
Skittles

Plastelína Kores 200g
Modelovací hmota v intenzivních barvách. Ideální 
pro rozvoj jemné motoriky, bez zápachu, vydrží 
dlouho pružná, barvy možno míchat.

● nezanechává skvrny
● snadno se tvaruje
● 10 barev x 20g

objednací kód:

74196A

21.83
navíc dáreček

TWIX

+
BONUS
k 5 plastelínám 1x tyčinka TWIX
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Lepicí bloček Kores Cubo Summer 450 listů
Nepermanentní samolepicí bloček v zářivých
neonových barvách. Ideální pro
zanechání připomínek, poznámek,  
vzkazů. Nezanechává stopy, lepí 
na všechny hladké povrchy.  

rozměr: 75x75mm
balíček 450 lístků

BONUS
ke 2 bločkům 1x bonbony Halls

+62.94
navíc dáreček

Halls

objednací kód:

233200A

Zvýrazňovače Kores High Liner Plus 6ks
Silný zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým klínovým hrotem. 
Šíře stopy 0,5 - 5mm. 6 atraktivních pastelových barev. Univerzální 
inkoust na vodní 
bázi vhodný pro 
všechny typy 
papíru. Odolný 
vůči UV záření.

50.90
navíc dáreček

Corny Big

+
BONUS
ke 2 sadám 1x
tyčinka Corny Big

objednací kód:

83400A

Set Kores K-Marker XW1 na bílé tabule
Sada 4ks popisovačů, kulatý 
hrot 3mm, vhodný na bílé 
tabule a flipcharty. Rychle 
zasychá, bez víčka však vydrží 
otevřený několik dní. Živé a 
neprůsvitné 4 základní barvy. 
Ergonomická, magnetická 
houbička.

objednací kód:   665000A

+ 68.34
navíc dáreček

Snickers

Lepicí tyčinka Kores 20g
Univerzální lepidlo pro použití doma, ve škole i v 
kanceláři. Lepí všechny druhy papíru. Po zaschnutí se 
papír nevlní. Čistá a hladká aplikace, vzduchotěsný 
uzávěr pro dlouhou životnost, lehce vypratelné.

objednací kód:    150030A 3+1
ZDARMA

24.28
při koupi 3 kusů

cena za 1 kusBONUS - ke 3 tyčinkám 1 ZDARMA

Lepicí guma Kores Gumfix 50g
Vhodná pro všechny rovné povrchy, 
ideální pro opravy v domácnosti, 
kanceláři, garáži nebo zahradě. Lepí 
okamžitě: nečekáte na slepení. Snad-
ná a čistá aplikace, znovu použitelná, 
neobsahuje ředidla, netoxická.  
Celkem 84ks předsekaných čtverečků.

BONUS
ke každému balení lepicí hmoty 1x 
balíček kapesníčků Tento

objednací kód:    151750A

34.27
navíc dáreček

kapesníčky

+

Pastelky Kores Kolores JUMBO 12ks
Ideální pro předškolní výchovu.  
Intenzivní a jasné barvy. Tělíčko 
vyrobeno z kvalitního lipového 
dřeva, trojhranný ergonomický  
tvar jumbo s extra silnou tuhou  
o průměru 5mm, ořezávátko. 

83.75
navíc dáreček

Milena

BONUS
ke každé sadě 
pastelek zdarma
1x tyčinka Milena

objednací kód:

26585A

+BONUS
ke 2 sadám popisovačů
1x tyčinka Snickers


