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Odzież treningowa

Art. 07574

BREECHES | BRYCZESY

• Classic women’s high waist breeches
• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip
• Two slanted pockets with decorative jewelry tape
• Elastic leg bottoms

1212

• Klasyczne bryczesy damskie z wysokim stanem
• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem
w technologii COMFiSTICK™
• Dwie skośne kieszenie wykończone ozdobną
taśmą biżuteryjną
• Zakończone elastyczną nogawką
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0505 - blue | niebieski
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
0303 - white | biały

34, 36,
38, 40,
42, 44

0505

BREECHES | BRYCZESY

INESA

BREECHES | BRYCZESY

COMPOSITION | SKŁAD
1010

88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

0303

DAISY CHIC

Art. 07575

BREECHES | BRYCZESY

YOUTH SIZE

• Classic women’s high waist breeches
• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip
• Pockets decorated with a discreet crystal application
• Elastic leg bottoms

0303

• Klasyczne bryczesy damskie z wysokim stanem
• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem
w technologii COMFiSTICK™
• Kieszenie ozdobione dyskretną aplikacją
z kryształków
• Zakończone elastyczną nogawką
COLORS

SIZES

KOLORY

1212 - navy | granatowy
0303 - white | biały
1010 - black | czarny

ROZMIARY

34, 36, 38,
40, 42, 44

YOUTH: 140, 152,
158, 164, 170

COMPOSITION | SKŁAD
1212

88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

1010

TRACY

Art. 07569

BREECHES | BRYCZESY

0303

• Classic women’s high waist breeches
• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip
• Two front pockets with silver, metallic piping
• Elastic leg bottoms
• Klasyczne bryczesy damskie z wysokim stanem
• Pełny lej pokryty antypoślizgowym żelem
w technologii COMFiSTICK™
• Dwie przednie kieszenie wykończone srebrną,
metaliczną wypustką
• Zakończone elastyczną nogawką
COLORS

1010

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1011 - grey | szary
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
1011

6

1212

88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

7

ESTER

YOUTH SIZE

• Classic cut, full seat breeches with silicone grip
• Made of a material containing more than 80% nylon fibers,
thanks to which trousers are characterized by high quality
and durability, and the addition of elastane gives them
proper flexibility ensuring a perfect fit
• On the outside, the legs are finished with a three-color
lampasse on the entire length of the leg

• Perfectly fitting women’s breeches
• Knee patch with COMFISTICK TM technology grip
• Front and back pockets decorated with tone to tone
trimming
• Elastic leg bottoms
• Świetnie dopasowane bryczesy z lejem kolanowym
• Lej pokryty antypoślizgowym żelem w technologii
COMFISTICKTM
• Przednie i tylne kieszenie wykończone lamówką
ton w ton
• Zakończone elastyczną nogawką
COLORS

• Klasyczne w kroju bryczesy z pełnym, silikonowym lejem,
który zapewnia idealną przyczepność do siodła
• Wykonane z materiału, zawierającego ponad 80% włókna
nylonu, dzięki czemu spodnie charakteryzują się wysoką
jakością i wytrzymałością, a domieszka elastanu nadaje im
odpowiednią elastyczność i dopasowanie do ciała
• Po zewnętrznej stronie wykończone są na całej długości
nogawki trójkolorowym lampasem

1011

1010

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

34, 36, 38,
40, 42, 44

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
0303 - white | biały

COLORS

YOUTH: 140, 152,
158, 164, 170

1047

COMPOSITION | SKŁAD
88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

1212

1212

0303

BREECHES | BRYCZESY

BREECHES | BRYCZESY

Art. 07568
BREECHES | BRYCZESY

Art. 07576 JILL 2.0
BREECHES | BRYCZESY

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1047 - taupe grey-black
ciemnobeżowo-czarny
1011 - grey-black | szaro-czarny
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

Art. 01465 CARINA
BREECHES | BRYCZESY

MARY

Art. 02550

BREECHES | BRYCZESY
• High waist, full seat breeches
• Featuring anti-slip COMFISTICK TM silicone technology
• Elastic leg bottoms
• Świetnie dopasowane bryczesy z wysokim stanem
z pełnym lejem
• Lej pokryty antypoślizgowym żelem
w technologii COMFISTICKTM
• Zakończone elastyczną nogawką
COLORS

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

1010

1010

SIZES

KOLORY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
0803 - white-grey | biało-szary

1212
1212

0303

SIZES

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46
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95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan

• Klasyczne bryczesy męskie z pełnym lejem
• Lej pokryty antypoślizgowym żelem
w technologii COMFiSTICK™
• Dwie przednie i dwie tylne kieszenie
• Zakończone elastyczną nogawką
COLORS

COMPOSITION | SKŁAD
50% nylon, 43% polyester, 7% elastane
50% nylon, 43% poliester, 7% elastan

YOUTH: 152, 158,
164, 176

• Classic men’s breeches
• Full seat with COMFiSTICK™ technology grip
• Two front and two back pockets
• Elastic leg bottoms

• Niezwykle kobiece bryczesy z lejem kolanowym, pokrytym
trwałym żelem w technologii COMFiSTICK™, zapewniającym
wygodę i przyczepność podczas jazdy
• Posiadają urocze zdobienia
• Zakończone elastyczną nogawką

1212 - navy | granatowy

34, 36, 38,
40, 42, 44

OLAF Art. 07571
BREECHES | BRYCZESY

• Exceptionally feminine knee-patch breeches with unique
and durable COMFiSTICK™ silicone grip technology which
guarantees maximum comfort and ultimate grip while riding
• Charming finish
• Elastic leg bottoms

ROZMIARY

ROZMIARY

COMPOSITION | SKŁAD

Art. 01456 JILL
BREECHES | BRYCZESY

KOLORY

SIZES

KOLORY

0803

COLORS

• Klasyczny model bryczesów API z pełnym lejem wykonany
z miękkiej, elastycznej dzianiny
• Efektowne przeszycia w kontrastującym kolorze
• Elastyczne zakończenie nogawek
• Z przodu trzy kieszenie, w tym jedna zapinana
na ozdobny suwak
COLORS

COMPOSITION | SKŁAD
88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

YOUTH SIZE

• A classic model of API breeches with a full seat made
of a soft, elastic knitted fabric
• Eye-catching stitching in a contrasting color
• Elastic leg bottoms
• Three front pockets, one with a decorative zipper

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
0303 - white | biały
1212 - navy | granatowy

44, 46
48, 50
52, 54

COMPOSITION | SKŁAD
SOLD WITHOUT A BELT
SPRZEDAWANE BEZ PASKA

1010

1212

88% nylon, 12% elastane
88% nylon, 12% elastan

9

• High waist breeches made of elastic and durable denim
• Knee patch silicone grip
• Elastic leg bottoms
• Bryczesy wykonane z elastycznego i wytrzymałego
dżinsu z wysokim stanem
• Pół lej pokryty silikonem
• Zakończone elastycznymi nogawkami
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44

BREECHES | BRYCZESY

SUE Art. 01772
DENIM BREECHES | BRYCZESY DŻINSOWE

COMPOSITION | SKŁAD
97% cotton, 3% elastane
97% bawełna, 3% elastan

1212
1010

SARAH

Art. 01773
DENIM BREECHES | BRYCZESY DŻINSOWE

• High waist breeches made of an elastic and durable
denim fabric
• Full seat silicone grip
• Elastic leg bottoms
• Bryczesy wykonane z elastycznego i wytrzymałego
dżinsu z wysokim stanem
• Pełny lej pokryty silikonem
• Zakończone elastycznymi nogawkami
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
97% cotton, 3% elastane
97% bawełna, 3% elastan

1010
1212

10

11

Art. 03268

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

AUTUMN/WINTER

• Breginsy do jazdy konnej wykonane z wysokiej jakości
dzianiny technicznej
• Dzianina oddychająca, szybkoschnąca, elastyczna,
drapana wewnątrz, ciepła i miła w dotyku
• Lej pokryty silikonowym nadrukiem zapewnia idealną
przyczepność do siodła
• Dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny idealne
na smartfon
• Cięcia podkreślające sylwetkę

Art. 03267 ELSA 2.0
RIDING LEGGINGS | BREGINSY

YOUTH SIZE

• Riding leggings made of a high quality technical fabric
• Based on our best-selling ELSA model
• Breathable, quick-drying, elastic fabric
• Brushed inside what makes fabric soft and warm
• Silicone print ensures perfect grip
• Two front pockets, ideal for smartphone storage
• Cut to underline the feminine silhouette

COLORS

AUTUMN/WINTER

KOLORY

5555 - burgundy | bordowy
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
COMPOSITION | SKŁAD
93% polyester, 7% elastane
93% poliester, 7% elastan

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
5555 - burgundy | bordowy

34, 36, 38,
40, 42, 44

1212

93% polyester, 7% elastane
93% poliester, 7% elastan

SIZES

ROZMIARY

34, 36, 38,
40, 42, 44

YOUTH: 140,
152, 164

1212
5555

1010

1010
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SIZES

KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD

• Breginsy do jazdy konnej wykonane z wysokiej
jakości dzianiny technicznej
• Bazujące na naszym bestsellerze ELSA
• Dzianina oddychająca, szybkoschnąca, elastyczna,
drapana wewnątrz, ciepła i miła w dotyku
• Lej pokryty silikonowym nadrukiem zapewnia
idealną przyczepność do siodła
• Dwie kieszenie idealne na smartfon
• Cięcia podkreślające sylwetkę
COLORS

• Riding leggings made of a high quality technical fabric
• Breathable, quick-drying, elastic fabric
• Brushed inside, making the fabric soft and warm
• Silicone print ensures perfect grip
• Two front pockets, ideal for smartphone storage
• Cut to underline the feminine silhouette

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

MIKI

5555
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PAMELA 2.0

ELSA

YOUTH SIZE

• Riding leggings made of an elastic and breathable fabric
• Perfectly fitting
• Silicone print ensures good grip
• Side pockets on the thighs for phone and belongings

AUTUMN/WINTER

• Breginsy do jazdy konnej wykonane z elastycznej
i oddychającej dzianiny
• Idealnie dopasowane do ciała
• Silikonowy lej gwarantuje lepszą przyczepność do siodła
• Boczne kieszenie na udach z przeznaczeniem na telefon
COLORS
KOLORY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

Art. 03261

RIDING LEGGINGS | BREGINSY
• Riding leggings made of a high quality technical fabric
• Perfectly tailored
• Very soft fabric on the inside
• Hexagon silicone grip
• Two front pockets
• Cut to underline the feminine silhouette
• Breginsy do jazdy konnej wykonane z wysokiej jakości
dzianiny technicznej
• Idealnie dopasowane do ciała
• Dzianina drapana wewnątrz, miła w dotyku
• Lej pokryty silikonowym nadrukiem w heksagony
zapewnia idealną przyczepność do siodła
• Dwie przednie kieszenie idealne na smartfon

SIZES

ROZMIARY

34, 36, 38,
40, 42, 44

COLORS

YOUTH: 140,
152, 164

COMPOSITION | SKŁAD
88% polyester, 12% elastane
88% poliester, 12% elastan

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

2828 - olive | oliwkowy

36,
38, 40,
42, 44

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

Art. 03260

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

COMPOSITION | SKŁAD
87% polyester, 13% elastane
87% poliester, 13% elastan

CLYDE

Art. 03263

RIDING LEGGINGS | BREGINSY

1010

1212
AUTUMN/WINTER

• Riding leggings made of a high quality technical fabric
• Perfectly tailored
• Very soft fabric on the inside
• Silicone grip
• Two front pockets, ideal for smartphone storage
• Finished with tri-color stripes
• Breginsy wykonane z wysokiej jakości dzianiny technicznej
• Idealnie dopasowane do ciała
• Dzianina drapana wewnątrz, miła w dotyku
• Lej z silikonowym nadrukiem zapewnia idealną
przyczepność do siodła
• Dwie przednie kieszenie idealne na smartfon
• Wykończone trójkolorowym lampasem

2828

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

2828 - olive | oliwkowy
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
87% polyester, 13% elastane
87% poliester, 13% elastan

1212

14

15

• Sportowa, lekka kurtka na zamek, chowana w pokrowiec
z możliwością mocowania do paska
• Wykonana z materiału typu thermo-blanket
• Chroni przed wiatrem
• Cztery wywietrzniki pod pachami
• Posiada z przodu dwie kieszenie zapinane na suwak
• Tkanina w heksagonalny print
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

COMPOSITION | SKŁAD
92% nylon, 8% elastane
92% nylon, 8% elastan

LINER

Art. 09928
COAT | PŁASZCZ
• Light parka made of a thin, water-resistant softshell
with a membrane
• Two-sided zipper on the front and vents on the back
• Decorated with reflective prints, which underline
the modern, sporty character of this parka
• Reflective stitching on the shoulders
• Eyelets under the arm pits
• Lekki płaszcz typu parka wykonany z cienkiego,
odpornego na deszcz softshellu z membraną
• Posiada rozpinane poły, a z przodu zamek dwustronny
• Ozdobiony odblaskowymi nadrukami, które nadają mu
nowoczesny i sportowy charakter
• Posiada odblaskowe naszycia na ramionach
• Wyposażony w wywietrzniki pod pachami
COLORS

ALL SEASONS JACKETS | KURTKI CAŁOROCZNE

ALL SEASONS JACKETES | KURTKI CAŁOROCZNE

ROSALIE Art. 09946
WATER-RESISTANT JACKET | KURTKA PRZECIWDESZCZOWA
• Sporty, lightweight, zipped jacket, hideable
in a carrying bag which can be attached to a belt
• Made of a thermo-blanket fabric
• Protects against the wind
• Four eyelets under the arm pits
• Two zipped pockets on the front
• Hexagon print fabric

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester
100% poliester

PORTIA Art. 09945
PUFFED JACKET | KURTKA PIKOWANA
• Made of a light, soft nylon
• Two, big pockets with snaps
• Reflective logo print on the front
• Synthetic down filling ensures lightness and high thermal
comfort
• Wykonana z lekkiego, miękkiego nylonu
• Dwie duże przednie kieszenie na napy idealne
na smartfon
• Odblaskowy nadruk logo z przodu kurtki
• Wypełnienie imitujące puch zapewnia lekkość kurtki
przy wysokiej ochronie przed zimnem
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

COMPOSITION | SKŁAD
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SHELL: 100% nylon, LINING:100% nylon,
FILLING: 100% polyester - polyester down touch
MATERIAŁ WIERZCHNI: 100% nylon,
PODSZEWKA: 100% nylon, WYPEŁNIENIE: 100% poliester
- wypełnienie poliestrowe imitujące puch

17

STEPHANIE

• Feminine, tailored, zippered sporty jacket
• Light, elastic, with a quilted panel ensuring protection
from the wind
• Back and sleeves made of softshell covered with Teflon,
which ensures easy care and protects against the rain
• Elastic side panels and inner sleeves made of a light 3D material
which increases breathability
• Collar-hideable hood for additional protection against the elements
• Two vents on the back and double zipper on the front
• Zipped side pockets
• Smartphone pocket inside and earphone hole
• Damska taliowana, sportowa kurtka na suwak
• Lekka, elastyczna z pikowanymi panelami chroniącymi
przed wiatrem
• Tył bluzy i rękawy wykonane z funkcyjnej tkaniny typu softshell
pokrytej Teflonem, który ułatwia utrzymanie jej w czystości
i chroni przed deszczem
• Elastyczne panele boczne i wewnętrzna strona rękawów wykonane
z lżejszego materiału typu 3D zwiększają przepuszczalność powietrza
• Kaptur chowany w stójce zapewnia ochronę przed deszczem i wiatrem
• Posiada 2 rozcięcia z tyłu, a z przodu dwusuwakowy zamek
błyskawiczny
• Duże kieszenie boczne zapinane na zamek
• Wewnętrzna kieszeń na smartfon z wyprowadzeniem na słuchawki

1212

WINTER JACKETES | KURTKI ZIMOWE

ALL SEASONS JACKETS | KURTKI CAŁOROCZNE

Art. 09961

SOFTSHELL JACKET | KURTKA SOFTSHELLOWA

SIZES

COLORS
KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
FABRIC 1: 100% nylon, FABRIC 2: 100% polyester,
FABRIC 3: 94% polyester, 6% elastane, FILLING: 100% polyester
padding | MATERIAŁ 1: 100% nylon, MATERIAŁ 2: 100% poliester,
MATERIAŁ 3: 94% poliester, 6% elastan,
WYPEŁNIENIE: 100% polyester – wyściółka poliestrowa

Art. 09937

1010

GIBBSON

JACKET | KURTKA
• Summer jacket made of a quilted fabric with elastic inserts
• Perfectly fitting but allowing freedom of movement
• Two large pockets for phone or horse treats
• Decorated with reflective prints
• Letnia kurtka wykonana z pikowanego materiału
z elastycznymi wstawkami
• Idealnie dopasowująca się do sylwetki i nie krepująca ruchów
jeźdźca
• Posiada dwie duże kieszenie na telefon lub smakołyki dla konia
• Ozdobiona odblaskowymi nadrukami
7575
COLORS
KOLORY

ROZMIARY

7575 - grey melange | szary melanż
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester
100% poliester

18

SIZES

1010

1212

19

WILLOW

RIDING PARKA | PARKA DLA JEŹDŹCA

• A lightweight, flexible softshell jacket with quilted panels and
a filling weight of only 80 gsm
• Large, practical pockets
• Decorated on the front and hood with reflective panels
to increase the safety of riders riding in the dark

• Winter parka made of a breathable, water-resistant
and windproof fabric - taped seams in most exposed
areas for improved protection against the rain
• Hideable flap on the back with reflective RIDER print
• The back bottom can be unzipped and fastened
to ensure comfort while riding
• Split zipper on the front
• Adjustable in the waist
• Sleeve ends with ribbing and two snaps
• Snap attachable hood
• Inner, cell phone pocket with an opening for headphones

• Lekka, elastyczna kurtka wykonana z softshellu z pikowanymi
panelami z wypełnieniem o wadze jedynie 80 GSM
• Posiada duże, praktyczne kieszenie
• Ozdobiona na przodzie i kapturze odblaskowymi panelami,
dla podniesienia bezpieczeństwa jeźdźców jeżdżących
po zmroku w terenie
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1012 - navy-black | granatowo-czarny
1010 - black | czarny

38, 40,
42, 44, 46

1012

COMPOSITION | SKŁAD
FABRIC 1: 100% polyester,
FABRIC 2: 95% polyester, 5% elastane,
FILLING: 100% polyester – polyester padding
MATERIAŁ 1:100% poliester,
MATERIAŁ 2: 95% poliester, 5% elastan,
WYPEŁNIENIE: 100% polyester – wyściółka poliestrowa

1010

Art. 09918 LIPARI
BOMBER JACKET | KURTKA BOMBER

• Zimowa parka wykonana z oddychającej,
wodoodpornej i wiatroszczelnej tkaniny
• Klejone szwy w najbardziej narażonych miejscach
są dodatkową ochroną przed deszczem
• Z tyłu kurtki chowana klapka z odblaskowym nadrukiem RIDER
• Tylne rozcięcie na zamek z możliwością podpięcia
na napy zapewniające wygodę podczas jazdy
• Zapinana z przodu na rozdzielczy suwak
• Regulacja w talii
• Mankiety regulowane na dwie napy
• Kaptur przypinany z tyłu do kurtki za pomocą napy
• Wewnętrzna kieszeń na smartfon z otworem
do wyprowadzenia słuchawek
• Odpinane sztuczne futro wokół kołnierza
COLORS

• Lightweight, sports jacket made of a waterproof fabric
• Air vents on the armpits
• Two zipped pockets on the front
• Zipped mesh lining on the inside allows the embroidery
of a club logo

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

34, 36, 38,
40, 42, 44

COMPOSITION | SKŁAD

• Lekka, sportowa kurtka wykonana z wodoodpornej tkaniny
• Pod pachami wywietrzniki
• Z przodu dwie kieszenie zapinane na suwak
• W środku odpinana podszewka wykonana z siatki,
umożliwiająca wyhaftowanie klubowego logo
COLORS

Art. 09943

WINTER JACKETS | KURTKI ZIMOWE

ALL SEASONS JACKETS | KURTKI CAŁOROCZNE

Art. 09939 HALLEY
JACKET | KURTKA

SHELL 100% polyester, LINING: 100% polyester,
FILLING: 100% polyester - polyester padding
| MATERIAŁ WIERZCHNI: 100% poliester, PODSZEWKA: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester - wyściółka poliestrowa
1212

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1205 - blue-navy | niebiesko-granatowy
1204 - red-navy | czerwono-granatowy

WOMAN
36, 38, 40, 42, 44
MEN
46, 48, 50, 52

1205

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester
100% poliester
1204
Art. 09922 KLARA
LADIES JACKET | DAMSKA KURTKA
• A very functional sports jacket made of a thin, breathable
but cold and water resistant softshell fabric
• Fashionable style, vivid colors and decorative details
• Sportowa i funkcjonalna kurtka wykonana z cienkiej tkaniny
softshell o najwyższych parametrach technicznych
• Unikalny, anatomiczny fason, żywe, energetyczne kolory
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1273 - lazure-navy | lazurowo-granatowy
1201 - beige-navy | beżowo-granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

1273

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester
100% poliester

20

1201

21

Art. 09938
VEST | KAMIZELKA

• Light, tailored vest
• Made of softshell with quilted panels for protection against the wind
• The back is made of softshell covered with Teflon for protection
against the rain and is easy to keep clean
• Light, elastic, with a quilted panel
• Side panels made of a light 3D fabric for increased breathability
• Two side pockets and one inner smartphone pocket
• Hood hideable in collar
• Two vents on the back and a double zipper on the front

• Summer vest made of a quilted fabric with elastic inserts
• Perfectly fitting but allowing freedom of movement
• Two large pockets for phone or horse treats
• Decorated with reflective prints
• Elastic finish around the shoulders

• Lekka, taliowana kamizelka
• Wykonana z softshellu z pikowanymi panelami
chroniącymi przed wiatrem
• Tył bezrękawnika wykonany z funkcyjnej tkaniny typu softshell
pokrytej Teflonem, który ułatwia utrzymanie jej w czystości i chroni
przed deszczem
• Elastyczne panele boczne wykonane z lżejszego materiału typu 3D
zwiększają przepuszczalność powietrza
• Model posiada dwie kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną
z przeznaczeniem na smartfon
• Kaptur chowany w stójce kołnierza
• Posiada 2 rozcięcia z tyłu, a z przodu dwu-suwakowy zamek
błyskawiczny
COLORS
KOLORY

1010 - black | czarny

7575

• Letnia kamizelka wykonana z pikowanego materiału,
z elastycznymi wstawkami
• Idealnie dopasowująca się do sylwetki i nie krępująca ruchów
jeźdźca
• Posiada dwie duże kieszenie na telefon lub smakołyki
dla konia
• Ozdobiona odblaskowymi nadrukami
• Wokół ramion posiada elastyczne wykończenie

COLORS

SIZES

VESTS | KAMIZELKI

VESTS | KAMIZELKI

GIBB

Art. 09962 STEPH
SOFTSHELL VEST | KAMIZELKA SOFTSHELLOWA

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

7575 - grey melange | szary melanż
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

COMPOSITION | SKŁAD

ROZMIARY

1010

34, 36,
38, 40,
42, 44

100% polyester, polyester padding
100% poliester, poliestrowa wyściółka

COMPOSITION | SKŁAD
FABRIC 1: 95% polyester, 5% elastane,
FABRIC 2: 94% polyester, 6% elastane, FABRIC 3: 100% nylon
MATERIAŁ 1: 95% poliester, 5% elastan,
MATERIAŁ 2: 94% poliester, 6% elastan,
MATERIAŁ 3: 100% nylon

FOTO

1212

VARNA
Art. 09940 HALL
VEST | KAMIZELKA

• Very light and warm – made of soft nylon
• Tailored to fit the feminine silhouette
• Two hidden zippers on the back for riding comfort
• Inner pocket with an opening for headphones
• Reflective logo print on the back
• Synthetic down filling ensures lightness and high thermal
comfort

• A lightweight, flexible softshell vest with quilted panels
and a filling weight of only 80 gsm
• Large, practical pockets
• Decorated on the front and hood with reflective panels
to increase the safety of riders riding in the dark

• Bardzo lekka i ciepła, wykonana z miękkiego nylonu
• Dopasowana do ciała, podkreślająca kobiecą sylwetkę
• Dwa kryte suwaki z tyłu dla maksymalnej wygody
podczas jazdy
• Wewnątrz kieszeń na smartfon z otworem
do wyprowadzenia słuchawek
• Odblaskowy nadruk logo na plecach
• Wypełnienie imitujące puch zapewnia lekkość kamizelki
przy wysokiej ochronie przed zimnem

• Lekka, elastyczna kamizelka wykonana z softshellu z pikowanymi
panelami z wypełnieniem o wadze jedynie 80 gsm
• Posiada duże, praktyczne kieszenie i specjalne, zwiększające wygodę,
elastyczne wykończenie wokół ramion
• Ozdobiona na przodzie i kapturze odblaskowymi panelami,
dla podniesienia bezpieczeństwa jeźdźców jeżdżących po zmroku
w terenie

COLORS
KOLORY

1012 - navy-black | granatowo-czarny
1010 - black | czarny

SIZES

ROZMIARY

COLORS

1012

KOLORY

34, 36,
38, 40,
42, 44, 46

1212 - navy | granatowy

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester, polyester padding
100% poliester, poliestrowa wyściółka

SIZES

ROZMIARY

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD

1212

22

Art. 09956

VEST | KAMIZELKA

1010

SHELL: 100% nylon, LINING: 100% nylon,
FILLING: 100% polyester - polyester down touch
MATERIAŁ WIERZCHNI: 100% nylon,
PODSZEWKA: 100% nylon,
WYPEŁNIENIE: 100% poliester - wypełnienie poliestrowe

23

ZIPPED SWEATSHIRT | BLUZA ZAPINANA NA ZAMEK
• Zipped sporty sweatshirt made of a high quality fabric
• Sleeve ends and collar made of elastic rib underline
a modern design
• Large, embroidered logo on the back
• Spacious pockets for a smartphone
• Sportowa bluza zapinana na suwak z wysokogatunkowej
dzianiny
• Kołnierz i mankiety wykonane ze ściągacza nadają
sportowy charakter
• Częścią ozdobną bluzy jest duże haftowane logo na plecach
• Pojemne kieszenie na smartfon

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1110 - black-grey | czarno-szary

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
97% polyester, 3% elastane
97% poliester, 3% elastan

TRAINING SWEATSHIRTS | BLUZY TRENINGOWE

TRAINING SWEATSHIRTS | BLUZY TRENINGOWE

BLAIR Art. 09963

JAGER Art. 03257
SWEATSHIRT | BLUZA

• Light sweatshirt with mesh inserts
• Elastic, breathable fabric with UV protection
• Decorated with reflective prints
• Lekka bluza ze wstawkami z siateczki
• Elastyczna, oddychająca zapewniająca ochronę przed
promieniowaniem UV
• Ozdobiona odblaskowymi nadrukami

COLORS
1212

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
4375 - grey melange-lime
szary melanż-limonkowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
90% polyester, 10% elastane
90% poliester, 10% elastan

1010
4375

24

25

KELLY

• Women’s zipped sweatshirt made of a softshell fabric
• Features a collar-hideable hood which ensures protection from
the wind and rain
• Waterproof insert on the front ensures the jacket front stays clean

• Modern, multi-layer knitted sweatshirt
• Very comfortable to wear and fashionable
• Mesh insert on the front and reflective prints
• Nowoczesna, dzianinowa bluza
• Bardzo komfortowa w noszeniu i nowoczesna w formie
• Posiada wstawkę z siateczki i odblaskowe nadruki
COLORS

Art. 03253

SOFTSHELL JACKET | BLUZA SOFTSHELLOWA

• Damska, rozpinana na suwak z przodu sportowa bluza, uszyta
z tkaniny funkcyjnej typu softshell
• Kaptur chowany w stójce zapewniający odpowiednią ochronę
przed deszczem i wiatrem
• Dzięki wodoodpornej wstawce z przodu, bluzę można łatwo
utrzymać w czystości

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

7575 - grey melange | szary melanż
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COLORS

COMPOSITION | SKŁAD

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40

7575

85% polyester, 10% viscose, 5% elastane
85% poliester, 10% wiskoza, 5% elastan

COMPOSITION | SKŁAD
FABRIC 1: 100% polyester, FABRIC 2: 100% nylon
MATERIAŁ 1: 100% poliester, MATERIAŁ 2: 100% nylon
1212

YOUTH SIZE

PETRA

Art. 09906 EVA
FLEECE SWEATSHIRT | BLUZA POLAROWA

Art. 03252
SWEATSHIRT | BLUZA
• Women’s training hoodie made of a breathable
and stretchy fabric
• Zipped kangaroo pocket on the front to keep your valuables safe

• Very warm fleece sweatshirt made of a high quality 300g,
thick polar fleece
• Two front pockets and a warm, standing collar

• Damska bluza z kapturem, wykonana z oddychającej
i elastycznej dzianiny
• Z przodu kieszeń typu kangurka zapinana na suwaki,
pozwalające na bezpieczne przechowywanie przedmiotów

• Bardzo ciepła bluza wykonana z wysokiej jakości grubego polaru
o gramaturze 300 g
• Posiada dwie kieszenie z przodu i stojący, ciepły kołnierz
COLORS

SIZES

KOLORY

COLORS

ROZMIARY

36, 38,
40, 42, 44, 46

0505 - blue | niebieski

YOUTH: 140,
152, 164

TRAINING SWEATSHIRTS | BLUZY TRENINGOWE

TRAINING SWEATSHIRTS | BLUZY TRENINGOWE

Art. 03258 GUNN
SWEATSHIRT | BLUZA

1111

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1111 - grey | szary
1212 - navy | granatowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
COMPOSITION | SKŁAD

100% polyester
100% poliester

95% cotton, 5% elastane
95% bawełna, 5% elastan
1212

Art. 09909

CLARISSA 2.0

SONIA

Art. 03209
SWEATSHIRT HOODIE | BLUZA Z KAPTUREM

SWEATSHIRT | BLUZA
• Unique, tailored jacket made of a high quality thermoactive
and breathable fabric
• Wicks moisture to the outside
• UV 50+ protection
• Niepowtarzalna, dopasowana bluza wykonana z wysokiej jakości,
termoaktywnej, oddychającej funkcyjnej dzianiny
• Odprowadza wilgoć na zewnątrz
• Ochrona przed UV 50+
COLORS

ROZMIARY

8112 - navy-willow-green
granatowo-seledynowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
82% polyester, 18% elastane
82% poliester, 18% elastan

• Bluza z kapturem zapinana na suwak wykonana z mieszanki
bawełniano-poliestrowej, z efektem miękkiego meszku od spodu,
co sprawia, że jest miła w dotyku i zapewnia uczucie komfortu
termicznego
• Z przodu ozdobiona haftowanymi napisami
• Posiada regulowany kaptur z podszewką, ściągany sznurkiem

SIZES

KOLORY

YOUTH SIZE

• Hooded sweatshirt with zip fastener made of a cotton
and polyester blend, with the effect of a soft fluff on the inside,
which makes it pleasant to the touch and provides a feeling
of thermal comfort
• Decorated with embroidered inscriptions on the front
• Adjustable hood with a drawstring for adjustment

COLORS

1211

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1211 - grey-navy | szaro-granatowy
5512 - navy-burgundy
granatowo-bordowy

36, 38, 40,
42, 44, 46
YOUTH (GREY):
140, 146, 152, 158

COMPOSITION | SKŁAD
60% polyester, 40% cotton
60% poliester, 40% bawełna

26
5512

27

Art. 03225

YOUTH SIZE

• Made of a breathable, elastic and quick-drying technical fabric
• Tailored
• Very soft fabric on the inside
• Decorative zipper puller on the front

AUTUMN/WINTER

• Wykonany z oddychającej, elastycznej i szybkoschnącej
dzianiny technicznej
• Dopasowany do ciała
• Dzianina drapana wewnątrz, miła w dotyku
• Z przodu zamek błyskawiczny z dekoracyjnym wykończeniem
COLORS

1212

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

34, 36, 38,
40, 42, 44

3610 - black-fuchsia | czarno-fuksjowy
1212 - navy | granatowy
2828 - olive | oliwkowy

YOUTH: (3610 - black-fuchsia)

140, 146, 152, 158

COMPOSITION | SKŁAD
95% polyester, 5% elastane
95% poliester, 5% elastan

3610

Art. 03226

THELMA

HALF TURTLENECK | PÓŁGOLF
• Made of a breathable, elastic and quick-drying technical fabric
• Tailored
• Very soft fabric on the inside
• Decorative zipper puller on the right side
• Cut to underline the bust and slim the waist

AUTUMN/WINTER

• Wykonany z oddychającej, elastycznej i szybkoschnącej
dzianiny technicznej
• Dopasowany do ciała
• Dzianina drapana wewnątrz, miła w dotyku
• Z boku zamek błyskawiczny z dekoracyjnym wykończeniem
• Cięcia podkreślające biust i wyszczuplające talię
COLORS

2828

2336

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

2328 - olive melange | oliwkowy melanż
2336 - fuchsia melange | fuksjowy melanż
2312 - navy melange | granatowy melanż

34, 36,
38, 40,
42, 44

TRAINING LONG SLEEVE | BLUZKI TRENINGOWE Z DŁUGIM RĘKAWEM

TRAINING LONG SLEEVE SHIRTS | BLUZKI TRENINGOWE Z DŁUGIM RĘKAWEM

ANNA

HALF TURTLENECK | PÓŁGOLF

COMPOSITION | SKŁAD
2328

95% polyester, 5% elastane
95% poliester, 5% elastan

Art. 03227

2312

BONNIE

HALF TURTLENECK | PÓŁGOLF
• Made of a breathable, elastic and quick-drying technical fabric
• Tailored
• Very soft fabric on the inside
• Decorative zipper puller on the front
• Sleeves decorated with tri-color stripes

AUTUMN/WINTER

• Wykonany z oddychającej, elastycznej i szybkoschnącej
dzianiny technicznej
• Dopasowany do ciała
• Dzianina drapana wewnątrz, miła w dotyku
• Z przodu zamek błyskawiczny z dekoracyjnym wykończeniem
• Rękawy ozdobione trójkolorowym lampasem
COLORS

1010

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
2828 - olive | oliwkowy

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
95% polyester, 5% elastane
95% poliester, 5% elastan

28

1212

2828

29

Art. 03238

TOP | TOP
• Sporty basic top
• Made of an ultra-light, breathable, quick-dry fabric
• Horse embroidered motif with jets
• Sportowy t-shirt
• Wykonany z ultralekkiej, oddychającej, szybkoschnącej
dzianiny
• Z przodu haft z konikiem wykończony dżetami

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
88% polyester, 12% elastane
88% poliester, 12% elastan

1212

1010

ENCKE

Art. 03217

T-SHIRT | KOSZULKA
• Lightweight shirt with mesh inserts on the front and back
• Additional perforated panels on the sides
• Made of a material that provides breathability, flexibility
and protection against UV radiation
• Fast drying and very comfortable

TRAINING T-SHIRTS | BLUZKI TRENINGOWE Z KRÓTKIM RĘKAWEM

TRAINING LONG SLEEVE | BLUZKI TRENINGOWE

MAYA

• Lekka koszulka ze wstawkami z siateczki w przedniej
i tylnej części
• Posiada dodatkowe perforowane panele po bokach
• Wykonana z materiału zapewniającego oddychalność,
elastyczność i ochronę przed promieniowaniem UV
• Szybkoschnąca i bardzo komfortowa

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

34, 36,
38, 40,
42, 44

COMPOSITION | SKŁAD
90% polyester, 10% spandex
90% poliester, 10% spandeks

30

31

RIDER ACCESSORIES

Akcesoria dla jeźdźca

32

33

Art. 05122

HELMET | KASK

HELMETS | KASKI

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

COLORS

QU NTINUM

34

HELMETS | KASKI

QUANTINUM CHIC

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)

35

QUANTINUM FLORINE
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

QU NTINUM

HELMETS | KASKI

HELMETS | KASKI

Art. 05123

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

COLORS

36

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)

37

HELMETS | KASKI

Art. 05121

QUANTINUM CARBON
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

COLORS

38

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)

QU NTINUM
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Art. 05124

HELMET | KASK
• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

HELMETS | KASKI

QUANTINUM GALAXY

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

COLORS

QU NTINUM
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SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)
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HELMETS | KASKI

Art. 05125

QUANTINUM CRYSTAL
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-450g, M-500g, L-530g

COLORS

42

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)

QU NTINUM
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Art. 05126

HELMET WITH WIDE VISOR | KASK Z SZEROKIM DASZKIEM
• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Very comfortable also thanks to memory foam lining
• Knob for head circumference adjustment
• 3 points regulation system
• Effective ventilation system (air holes at front and back side)
• Detachable and washable lining
• Flexible peak
• Made of a high shock and impact absorbing material
with further increased protection abilites thanks to the use
of patented impact absorbing half-balls in the EPS shell
• Strengthening ribs protect against the pressure
from lateral deformation
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight (±20g): S-460g, M-520g, L-560g

HELMETS | KASKI

HELMETS | KASKI

QUANTINUM CHIC W-V

• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Bardzo wygodny dzięki wkładce z gąbki zachowującej
kształt głowy
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji
(otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu)
• Odpinana wkładka z pamięcią gąbki,
umożliwiająca pranie w pralce
• Elastyczny daszek
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
i wstrząsów, wspomaganego w tym dodatkowo
przez opatentowane zastosowanie półkul
absorpcyjnych w górnej części skorupy kasku
• Posiada wzmocnienie przeciw naprężeniom
przy bocznej deformacji
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga (±20g): S-460g, M-520g, L-560g

COLORS

QU NTINUM
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SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

S (53-55cm)
M (56-58cm)
L (59-61cm)
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FUSION CROCODILE
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Knob for head circumference adjustment
• 3 point regulation system
• Effective ventilation system with a detachable, moisture
wicking insert
• Made of a highly shock absorbing material
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight 480g ± 50g
• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji z odpinaną, odprowadzającą
pot wkładką
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga 480g± 50g

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

6510 - black-chrome | czarny-chrom
6512 - navy-chrome | granantowy-chrom

XXS/S (51-55 cm)
S/M (55-57 cm)
M/L (57-59 cm)
L/XL (59-61 cm)

Art. 05120

ATHENA

HELMETS | KASKI

HELMETS | KASKI

Art. 05119

Art. 05114

HELMET | KASK
• Elegant, decorated helmet with a leather visor
• Knob for size adjustment
• 3 point regulation system
• Effective ventilation system with a detachable,
moisture wicking Coolmax® insert
• Twin Shell head protection system
• Made of a highly shock absorbing material
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight: M/L 460g, L/XL 500g
• Elegancki, zdobiony kask ze skórzanym daszkiem
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji z odpinaną, odprowadzającą
pot, wkładką Coolmax®
• Wyposażony w oparty na podwójnej skorupie system
ochrony Twin Shell
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga: M/L 460 g, L/XL 500g
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

2110 - black-silver | czarno-srebrny

M/L (55-57cm)
L/XL (58-61cm)

FUSION SNAKE
HELMET | KASK

• Modern, fashionably decorated riding helmet
• Knob for head circumference adjustment
• 3 point regulation system
• Effective ventilation system with a detachable, moisture
wicking insert
• Made of a highly shock absorbing material
• Conforms to: VG1 01.040 2014-12
• Weight 480g ± 50g
• Nowoczesny, modnie wykończony kask jeździecki
• Pokrętło regulacji dopasowującej kask do obwodu głowy
• 3-punktowy system regulacji uprzęży
• Efektywny system wentylacji z odpinaną, odprowadzającą
pot wkładką
• Wykonany z materiału o wysokim stopniu absorpcji uderzeń
• Spełnia normę bezpieczeństwa: VG1 01.040 2014-12
• Waga 480g± 50g

COLORS

46

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

6510 - black-chrome | czarny-chrom

M/L (57-59 cm)
L/XL (59-61 cm)
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Art. 06088

GLAM

ALL SEASONS GLOVES | RĘKAWICZKI CAŁOROCZNE

YOUTH SIZE

• Made of thin, synthetic leather
• Touch screen friendly
• Elastic, anti-slip and breathable
• Subtly decorated with glitter
• Circumference regulation
• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Umożliwiają obsługę ekranów dotykowych
• Elastyczne, antypoślizgowe i oddychające
• Dyskretnie zdobione brokatem
• Regulacja obwodu

Art. 06056

GLOVES | RĘKAWICZKI

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Elastyczne, antypoślizgowe i oddychające
• Regulacja obwodu

COLORS

COLORS

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
0303 - white | biały

XS, S, M, L, XL

XS, S, M, L, XL

1010

0010 - black | czarny

YOUTH:

YOUTH:

8, 10, 12 years | lat

COMPOSITION | SKŁAD

8, 10, 12 years | lat

55% polyurethane, 45% polyester
55% poliuretan, 45% poliester

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyurethane
100% poliuretan

1212
0303

Art. 06072

GAJA

CONTOUR

• Made of thin, synthetic leather
• Elastic inserts in key areas
• Elastic, anti-slip and breathable
• Circumference regulation

• Made of thin, synthetic leather
• Elastic and breathable
• Anti-slip print on the palm
• Circumference regulation
• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Elastyczne, antypoślizgowe i oddychające
• Na wewnętrznej części antypoślizgowy nadruk
• Regulacja obwodu

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• W newralgicznych miejscach elastyczne wstawki
• Elastyczne, antypoślizgowe i oddychające
• Regulacja obwodu
SIZES

KOLORY

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN

ROZMIARY

1010

XS, S, M, L, XL
YOUTH:

1010 - black | czarny

Art. 06079

GLOVES | RĘKAWICZKI

GLOVES | RĘKAWICZKI

YOUTH SIZE

COLORS

8, 10, 12 years | lat

COLORS

ROZMIARY

0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

XS, S, M, L, XL

COMPOSITION | SKŁAD
OUTHER SHELL:100% polyurethane
INNER SHELL: 100% nylon, INSERTS: 98% nylon, 2% elastane
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliuretan
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 100% nylon
WSTAWKI: 98% nylon, 2% elastan

OUTHER SHELL: 60% nylon, 40% polyurethane
INNER SHELL: 60% polyurethane, 40% polyester
INSERTS: 92% nylon, 8% elastane
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 60% nylon, 40% poliuretan,
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 60% poliuretan, 40% poliester
WSTAWKI: 92% nylon, 8% elastan

0303

1212

MIRANDA
Art. 06051 ACTION
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of thin, synthetic leather
• Perforated inserts ensure increased breathability
• Elastic, anti-slip and breathable
• Circumference regulation

SIZES

TOUCHSCREEN

ROZMIARY

TOUCHSCREEN

0010 - black | czarny

XS, S, M
L, XL
0310

COMPOSITION | SKŁAD
55% polyurethane, 45% polyester
inserts : 82% nylon, 18% elastane
55% poliuretan, 45% poliester
WSTAWKI: 82% nylon, 18% elastan

• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Perforowane wstawki dla lepszej wentylacji
• Elastyczne, antypoślizgowe i oddychające
• Regulacja obwodu

0303

• Wykonane z syntetycznego zamszu
• Elastyczne, antypoślizgowe i oddychające
• Regulacja obwodu
KOLORY

Art. 06080

GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of synthetic suede
• Elastic, anti-slip and breathable
• Circumference regulation

COLORS

SIZES

KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD

48

YOUTH SIZE

• Made of thin, synthetic leather
• Elastic, anti-slip and breathable
• Circumference regulation

ALL SEASONS GLOVES | RĘKAWICZKI CAŁOROCZNE

GRIPPI

GLOVES | RĘKAWICZKI

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
0303 - white | biały
0310 - black-white | czarno-biały
1112 - navy-grey | granatowo-szary

XS, S, M, L, XL

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyurethane
100% poliuretan

1010
1112
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Art. 06093

GLOVES | RĘKAWICZKI
• Made of thin, synthetic leather
• Touch screen friendly
• Decorative shiny crystals along the little finger
• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Przystosowane do obsługi ekranów dotykowych
• Dekoracyjne, błyszczące kryształki wzdłuż
najmniejszego palca
TOUCHSCREEN

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
0303 - white | biały
1010 - black | czarny

XS, S, M, L, XL

0303

COMPOSITION | SKŁAD
51% nylon, 49% polyurethane
51% nylon, 49% poliuretan
1212

1010

SOL

Art. 06092

GLOVES | RĘKAWICZKI

YOUTH SIZE

• Made of thin, synthetic leather
• Outer palm features a thin, breathable mesh
• Decorative glitter horseshoe
• Touchscreen friendly
• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Wierzchnia strona pokryta cieniutką, oddychającą siatką
• Brokatowe zdobienie w kształcie podkowy
• Rozwiązanie umożliwiające obsługę ekranów dotykowych
TOUCHSCREEN

1212

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
0303 - white | biały

XS, S, M, L, XL
YOUTH:

8, 10, 12 years | lat

COMPOSITION | SKŁAD

1010

ALL SEASONS / SUMMER GLOVES | RĘKAWICZKI CAŁOROCZNE / LETNIE

ALL SEASONS GLOVES | RĘKAWICZKI CAŁOROCZNE

PAMMY

PALM: 51% nylon, 49% polyurethane
UPPER HAND(MESH): 80% polyester, 20% spandex
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 51% nylon, 49% poliuretan
WIERZCH DŁONI (SIATKA): 80% poliester, 20% spandex
0303

GRIPPI SUMMER

Art. 06060

GLOVES | RĘKAWICZKI
• Made of synthetic leather
• Breathable with anti-slip grip
• The outer palm made of a thin, airy mesh
• Circumference regulation
• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Przewiewne i antypoślizgowe
• Zewnętrzna część z cienkiej, przepuszczającej powietrze siatki
• Regulacja obwodu
TOUCHSCREEN

DETAIL | DETAL

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0010 - black | czarny

XS, S, M
L, XL

COMPOSITION | SKŁAD
55% polyurethane, 45% polyester
INSERT (MESH): 80% polyester, 20% spandex
55% poliuretan, 45% poliester
SIATECZKA: 80% poliester, 20% spandex
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YOUTH SIZE

MAKALU

GLOVES | RĘKAWICZKI

COLORS

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

XS, S, M, L, XL

ROZMIARY

YOUTH:

8, 10, 12 years | lat

YOUTH:

COMPOSITION | SKŁAD
OUTHER SHELL: 100% polyurethane
INNER SHELL: 100% nylon, LINING: 100% polyester
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliuretan,
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 100% nylon,
PODSZEWKA: 100% poliester

PALM: 100% polyurethane, WRIST: 100% polyester
INSERT: 80% polyester, 20% spandex
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliuretan, ŚCIĄGACZ: 100% poliester
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 80% poliester, 20% spandex

DETAIL | DETAL

1010

1212

ZEMA Art. 06085

Art. 06091 EIRA
GLOVES | RĘKAWICZKI

GLOVES | RĘKAWICZKI

YOUTH SIZE

• Made of synthetic leather
• Insulated and anti-slip
• Elastic ribbing on the wrist
• Circumference regulation
• Wykonane z cienkiej, syntetycznej skóry
• Ocieplane i antypoślizgowe
• Zakończone elastycznym ściągaczem
• Regulacja obwodu

• Wykonane z elastycznej tkaniny ze wstawką z siatki
• Antypoślizgowe i oddychające
• Na wewnętrznej części antypoślizgowy nadruk
• Regulacja obwodu
COLORS

XS, S, M, L, XL
8, 10, 12 years | lat

• Made of an elastic fabric with mesh inserts
• Breathable and anti-slip
• Anti-slip print on the inner palm
• Adjustable in the wrist

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1112 - navy-grey
granatowo-szary
1110 - black-grey | czarno-szary

XS, S, M, L, XL

SIZES

COLORS

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

YOUTH:

YOUTH:

COMPOSITION | SKŁAD

OUTER SHELL: 100% polyurethane, INNER SHELL: 100% nylon
BACK OF HAND: 82% nylon, 18% elastane
MESH: 80% polyester, 20% elastane
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliuretan
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 100% nylon,
WIERZCH DŁONI: 82% nylon, 18% elastan
SIATECZKA: 80% poliester, 20% elastan

1112

OUTHER SHELL: 100% polyurethane,
INNER SHELL: 100% nylon,
LINING: 65% polyethylene, 35% polyester,
CUFF: 92% nylon, 8% elastane
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliuretan,
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 100% nylon
PODSZEWKA: 65% polietylen, 35% poliester
ŚCIĄGACZ: 92% nylon, 8% elastan

1110

Art. 06097 LOLA
GLOVES | RĘKAWICZKI

GRIPPI WINTER

• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Przewiewne i antypoślizgowe
• Zewnętrzna część z cienkiej, przepuszczającej powietrze siatki
• Ozdobione wypustką z logo Fair Play
• Umożliwiają obsługę ekranów dotykowych

Art. 06058

GLOVES | RĘKAWICZKI
• Made of synthetic leather
• Insulated and anti-slip
• Circumference regulation
• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Ocieplane i antypoślizgowe
• Regulacja obwodu

• Made of synthetic leather
• Breathable and anti-slip
• Outer palm made of a thin, breathable mesh
• Decorated with piping with Fair Play logo
• Adjustable in the wrist
• Touch screen friendly

COLORS

XS, S, M, L, XL
8, 10, 12 years | lat

8, 10, 12 years | lat

COMPOSITION | SKŁAD

COLORS
KOLORY

TOUCHSCREEN

1010

SIZES

TOUCHSCREEN

1010 - black | czarny

YOUTH SIZE

SIZES

ROZMIARY

XS, S, M, L, XL
YOUTH:

8, 10, 12 years | lat

KOLORY

ROZMIARY

COMPOSITION | SKŁAD

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
0303 - white | biały

XS, S, M, L, XL

OUTHER SHELL: 100% polyurethane
INNER SHELL: 100% nylon
LINING: 65% polyethylene, 35% polyester
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliuretan
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 100% nylon
PODSZEWKA: 65% polietylen, 35% poliester

YOUTH:

8, 10, 12 years | lat

COMPOSITION | SKŁAD
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KOLORY

1010 - black | czarny

COMPOSITION | SKŁAD

YOUTH SIZE

SIZES

COLORS

SIZES

KOLORY

YOUTH SIZE

YOUTH SIZE

• Made of synthetic leather
• Insulated and anti-slip
• Reinforcement and silicone print in between the fingers
• Circumference regulation
• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Ocieplane i antypoślizgowe
• Dodatkowe, pokryte silikonowym nadrukiem
wzmocnienia między palcami
• Regulacja obwodu

• Made of thin synthetic leather
• Breathable with anti-slip grip
• Outer palm made of a thin, breathable mesh
• Touch screen friendly
• Circumference regulation
• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Przewiewne i antypoślizgowe
• Zewnętrzna część z cienkiej, przepuszczającej powietrze siatki
• Umożliwiają obsługę ekranów dotykowych
• Regulacja obwodu

Art. 06086

WINTER GLOVES | RĘKAWICZKI ZIMOWE

SUMMER GLOVES | RĘKAWICZKI LETNIE

Art. 06087 ZEPHIRO
GLOVES | RĘKAWICZKI

PALM: 51% nylon, 49% polyurethane, UPPER HAND: 82% nylon,
18% spandex, INSERT: 80% polyester, 20% spandex
DŁOŃ: 51% nylon, 49% poliuretan, WIERZCH DŁONI: 82% nylon, 18%
spandex, WARSTWA WEWNĘTRZNA: 80% poliester, 20% spandex

1212

0303
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GERDA

Art. 06077

ZELMA

• Made of synthetic leather
• Insulated and anti-slip
• Decorated with contrasting stitching
• Finished with reflective trimming
• Circumference regulation
• Wykonane ze skóry syntetycznej
• Ocieplane i antypoślizgowe
• Ozdobione kontrastowym przeszyciem
• Wykończone odblaskowym obszyciem
• Regulacja obwodu

• Insulated, anti-slip, synthetic leather gloves
• Long ribbing on the wrist
• Touch-screen friendly index finger and thumb
• Ocieplane rękawiczki antypoślizgowe ze skóry syntetycznej
• Długi ściągacz w nadgarstku
• Z powierzchnią przewodzącą na palcu wskazującym i kciuku
do obsługi ekranów dotykowych
COLORS
TOUCHSCREEN

COLORS

ROZMIARY

2112 - navy-silver | granatowo-srebrny
2110 - black-silver | czarno-srebrny

XS, S, M, L, XL

2112

2110

CORTINA 2.0

BERING

GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of technical softshell
• Insulated and anti-slip
• The palm features anti-slip print
• Finished with a reflective logo
• Wykonane z technicznego softshellu
• Ocieplane i antypoślizgowe
• Wewnętrzna część pokryta antypoślizgowym nadrukiem
• Wykończone odblaskowym logo
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

XS, S, M, L, XL
YOUTH:
8, 10, 12 years | lat

XS, S, M
L, XL

COMPOSITION | SKŁAD

SHELL: 50% polyurethane, 50% polyester
LINING: 65% polyurethane, 35% polyester
50% poliuretan, 50% poliester
PODSZEWKA: 65% poliuretan, 35% poliester

YOUTH SIZE

1010 - black | czarny

SHELL: 51% nylon, 49% polyurethane
LINING: 63% polypropylene, 37% polyester
RIBBED CUFF: 92% nylon, 8% rubber
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 51% nylon, 49% poliuretan
PODSZEWKA: 63% polipropylen, 37% poliester
ŚCIĄGACZ: 92% nylon, 8% guma

COMPOSITION | SKŁAD

Art. 06083

ROZMIARY

TOUCHSCREEN

SIZES

KOLORY

SIZES

KOLORY

Art. 06095

GLOVES | RĘKAWICZKI
• Insulated, anti-slip gloves
• Palm made of thin, synthetic leather
• Decorative pintucks on the outer palm
• Ocieplane rękawiczki antypoślizgowe
• Po stronie wewnętrznej, dłoń wykonana z cienkiej,
syntetycznej skóry
• Ozdobne marszczenie na wierzchu dłoni

AUTUMN/WINTER

TOUCHSCREEN

TOUCHSCREEN

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

XS, S, M
L, XL

COMPOSITION | SKŁAD

COMPOSITION | SKŁAD

PALM: OUTHER SHELL: 100% polyester, INNER SHELL: 100% nylon,
BACK OF HAND: OUTHER SHELL: 100% polyester
INNER SHELL: 82% nylon, 18% elastane
DŁOŃ: WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliester
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 100% nylon,
WIERZCH DŁONI: WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliester
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 82% nylon, 18% eastan

PALM: 51% nylon, 49% polyuretan,
UPPER HAND: OUTER SHELL: 98% nylon, 2% spandex,
LINING: 63% polypropylene, 37% poliester
DŁOŃ: 51% nylon, 49% poliuretan,
WIERZCH DŁONI:
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 98% nylon, 2% spandex,
PODSZEWKA: 63% polipropylen, 37% poliester

Art. 06094

WINTER GLOVES | RĘKAWICZKI ZIMOWE

WINTER GLOVES | RĘKAWICZKI ZIMOWE

Art. 06096
GLOVES | RĘKAWICZKI

GLOVES | RĘKAWICZKI

1212

1010
1010

1212

CORTINA HERRINGBONE
GLOVES | RĘKAWICZKI

• Made of softshell
• Fleece lining
• Palm covered with anti-slip print
• Finished with herringbone print
• Touch-screen friendly index finger and thumb

AUTUMN/WINTER

• Wykonane z softshellu
• Wewnątrz polar
• Spód dłoni pokryty antypoślizgowym nadrukiem
• Wykończone nadrukiem w jodełkę
• Z powierzchnią przewodzącą na palcu wskazującym
i kciuku do obsługi ekranów dotykowych
COLORS

TOUCHSCREEN

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

XS, S, M
L, XL

COMPOSITION | SKŁAD
SHELL: 50% nylon, 50% polyester,
UPPER HAND: 41% nylon, 50% polyester, 9% spandex
MATERIAŁ 1: 50% nylon, 50% poliester
MATERIAŁ 2: 41% nylon, 50% poliester, 9% spandeks

54

1010

1212

55

IDUNA

Art. 09026

YOUTH SIZE

HALF CHAPS | SZTYLPY

• Made of synthetic leather
• Decorative glitter insert on the outer side
• The inner side is covered with silicone to ensure increased grip
• YKK zippers on the back
• Perfectly fitting

YOUTH SIZE

• Made of synthetic leather
• Easy care
• Fastened on the side with a YKK zipper
• Stretch panel on the sides for perfect fitting
• Wykonane z syntetycznej skóry
• Łatwe w pielęgnacji
• Elastyczna, boczna wstawka, ułatwiająca idealne dopasowanie
• Zapinane z boku na suwak YKK

• Wykonane ze sztucznej skóry
• Na zewnętrznej stronie ozdobna brokatowa wstawka
• Wewnętrzna strona sztylpy pokryta silikonowym nadrukiem
pełniącym role antypoślizgową
• Z tyłu zapinane na suwak YKK
• Zapewniają idealne dopasowanie do łydki
COLORS

HALF CHAPS | SZT YLPY

HALF CHAPS | SZT YLPY

BASIC ADULTS Art. 09019
BASIC KIDS Art. 09020

HALF CHAPS | SZTYLPY

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

XS, S, M,
XM, L, XL, XXL

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny

XS, HXS, S, HS, M,
XM, L, XL, XXL
YOUTH: 8, 10, 12 years | lat

0010 - black | czarny

YOUTH:

8, 10, 12, 14, 16 years | lat
COMPOSITION | SKŁAD
90% polyurethane,, 10% polyester,
STRECH PANEL: 50% polyurethane,, 50% polyester
90% poliuretan, 10% poliester,
ELASTYCZNY PANEL: 50% poliuretan, 50% poliester

COMPOSITION | SKŁAD
70% polyurethane, 30% polyester | 70% poliuretan, 30% poliester

Size chart for BASIC half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów BASIC

Size chart for ELEGANCE half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów ELEGANCE
Size/Rozmiar Height (H)/Wysokość (H)

Calf circumference (W)
Obwód łydki (W)

XS

35

29 - 31

S

37

31 - 33

H

H

Size chart for BASIC kids half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów BASIC dla dzieci

W

Size/Rozmiar

Height (H)/Wysokość (H)

Calf circumference (W)
Obwód łydki (W)
24,5 - 28,5

8 years/8 lat

26

10 years/10 lat

29

27 - 31

12 years/12 lat

31

28,5 - 32,5

37 - 39

14 years/14 lat

34

30 - 34

39 - 41

16years/16 lat

36

32 -36

M

39

33 - 35

XM

37

34 - 36

L

41

35 - 37

XL

43

XXL

45

Art. 09010

W

0010 - black | czarny

XS, HXS, S, HS, M,
XM, L, XL, XXL
YOUTH: 12, 14 years | lat

Size chart for STANDARD half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów STANDARD

12 years/12 lat

14 years/14 lat

14 years/14 lat

34

XS

XS

36

HXS

HXS

S

S

HS
M

HS
M
XM

31
34

28,5 - 32,5

30 - 34

30 - 34

32 -32
36- 36

40

40

32 -32
36- 36

38

38

33 -33
37- 37

42
40

42
40
39

HH
WW

33 - 37
34 - 38

34 - 38

36 - 40

L

39

41

36 -37
40- 41

XL

41

43

37 -38
41- 42

XL

XXL

43

44

38 -39
42- 43
39 - 43

Size chart for LUMENE kids half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów LUMENE dla dzieci

H

Size chart for LUMENE kids half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów LUMENE dla dzieci

H

33 - 37

L

44

90% polyurethane, 10% polyester
STRETCH PANEL: 90% polyurethane, 10% spandex
90% poliuretan, 10% poliester
ELASTYCZNY PANEL: 90% poliuretan, 10% spandex

Obwód łydki (W)

28,5 - 32,5

36

YOUTH:

6, 8, 10, 12 years | lat

COMPOSITION | SKŁAD

Calf circumference (W)
Obwód
łydki (W) (W)
Calf circumference

XM

XXL

56

31

SIZES

ROZMIARY

0010 - black | czarny

Size chart for STANDARD half chaps
Tabela rozmiarów sztylpów STANDARD

Height (H) /Wysokość (H)

H

YOUTH SIZE

KOLORY

100% cow mild split leather | 100% skóra bydlęca

Size /Rozmiar

24,5 - 28,5
27 - 31
28,5 - 32,5
30 - 34
32 - 36
30 - 34
33 - 37
34 - 38
36 - 40
37 - 41
38 - 42
39 - 43

COLORS

COMPOSITION | SKŁAD

12 years/12 lat

26
29
31
34
35
36
38
40
39
41
43
44

• Wykonane z syntetycznej skóry
• Łatwe w pielęgnacji
• Zapinane z tyłu na suwak YKK
• Elastyczna, boczna wstawka, ułatwiająca
idealne dopasowanie
• Odblaskowa wypustka dla lepszej widoczności

SIZES

ROZMIARY

Height (H) /Wysokość (H)

8 years/ 8 lat
10 years/10 lat
12 years/12 lat
14 years/14 lat
16 years/ 16 lat
XS
S
M
XM
L
XL
XXL

• Made of synthetic leather
• Easy care
• YKK zipper on the back
• Stretch panel on the sides for perfect fitting
• Reflective trimming for improved visibility

KOLORY

Size /Rozmiar

Calf circumference (W)
Obwód łydki (W)

HALF CHAPS | SZTYLPY

• Made of natural leather
• Stretch panel on the sides for perfect fitting
• YKK zipper on the side
• Wykonane z naturalnej skóry
• Elastyczna, boczna wstawka, ułatwiająca idealne
dopasowanie
• Zapinane z boku na suwak YKK
COLORS

Height (H)/Wysokość (H)

LUMENE KIDS Art. 09025

STANDARD

HALF CHAPS | SZTYLPY

YOUTH SIZE

Size/Rozmiar

W

Size/Rozmiar

Height (H)/Wysokość (H)

Calf circumference (W)
Obwód łydki (W)

6 years/6 lat

25

22,5 - 24,5

Size/Rozmiar

Height (H)/Wysokość (H)

Calf circumference (W)
Obwód łydki (W)

6 years/6 lat

25

22,5 - 24,5

8 years/8 lat

27

23,5 - 25,5

8 years/8 lat

27

23,5 - 25,5

10 years/10 lat

29

24,5 - 26,5

10 years/10 lat

29

24,5 - 26,5

12 years/12 lat

31

25,5 - 27,5

12 years/12 lat

31

25,5 - 27,5

57

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Ultra thin, breathable upper stocking part
• Ultra thin, airy instep
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Ultra cienka przewiewna górna część typu pończocha
• Ultra cienka przewiewna wierzchnia część stopy
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

100812 - navy, light grey, black
granatowy, jasnoszary, czarny

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
58% polyamide, 39% cotton, 3% elastane
58% poliamid, 39% bawełna, 3% elastan

DETAILS | DETALE:

ULTRA LIGHT RIDING SOCKS | ULTRA LEKKIE PODKOLANÓWKI

MISTY Art. 04136
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
PACK OF 3 | TRÓJPAK

Special
comfortable
band
Ultra thin
and breathable

Airy instep

58

59

VERNAL

• Specially designed, nonpressurizing band
• Thin, breathable stocking top
• Breathable foot top
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Ultra cienka przewiewna wierzchnia część stopy
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0510 - black-blue | czarno-niebieski
5712 - navy-light pink
granatowo-jasnoróżowy
5710 - black-light pink
czarno-jasnoróżowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

Art. 04156

0510

5712

5710

HEXI SOCKS

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Specially designed, nonpressurizing band
• Thin, breathable stocking top
• Thin, airy foot top

LIGHT RIDING SOCKS | LEKKIE PODKOLANÓWKI

LIGHT RIDING SOCKS | LEKKIE PODKOLANÓWKI

Art. 04131

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Cienka, przewiewna górna część typu pończocha
• Cienka, przewiewna część stopy
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
0808 - dark grey | ciemnoszary
1212 - navy | granatowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

Art. 04155

1010

0808

1212

SHINY

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Specially designed, nonpressurizing band
• Made of trendy lurex yarn
• Thin, airy foot top
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Wykonane z modnej lureksowej przędzy
• Cienka, przewiewna część stopy
COLORS

1212

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5757 - light pink | jasnoróżowy
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
2121 - silver | srebrny

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

1010

COMPOSITION | SKŁAD
38,39% cotton, 32,17% polyamide, 17,68% polyester,
10,5% metallized yarn, 1,26% elastane
38,39% bawełna, 32,17% poliamid, 17,68% poliester,
10,5% przędza metalizowana, 1,26% elastan

60

5757

2121

61

LOGO

SOHO Art. 04126
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

1201

1255

• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

0810

SIZES

COLORS

KOLORY

ROZMIARY

KOLORY

ROZMIARY

0803 - white-grey | biało-szary
1201 - beige-navy
beżowo-granatowy
1255 - burgundy-navy
bordowo-granatowy
0810 - black-grey | czarno-szary
1204 - red-navy | czerwono-granatowy
0812 - navy-grey | granatowo-szary
1213 - light blue-navy
jasnoniebiesko-granatowy
1005 - blue-black | niebiesko-czarny
1229 - pink-navy | różowo-granatowy
0308 - grey-white | szaro-biały
0510 - light blue-black
jasnoniebiesko-czarny
5710 - light pink-black
jasnoróżowo-czarny

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

0310 - black-white | czarno-biały
0312 - navy-grey
granatowo-szary
1011 - grey-black | szaro-czarny

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COLORS

1204

COMPOSITION

0812

COMPOSITION | SKŁAD

SKŁAD

45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

45% polypropylene,
27% polyamide,
27% cotton,
1% elastane
45% polipropylen,
27% poliamid,
27% bawełna,
1% elastan

0310

1213

0312

1011

ODAS

1005

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top

DETAILS | DETALE:
Special
comfortable
band
1229

• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

0308

COLORS

Breathable

Extra
breathable

0510

1112

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

SIZES

1011 - grey-black | szaro-czarny
1112 - navy-grey
granatowo-szary

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

CHAPS SS Art. 04150
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

ROZMIARY

1110 - black-grey | czarno-szary
1112 - navy-grey | granatowo-szary
1108 - dark grey-grey | ciemnoszaro-szary
0811 - grey -dark grey | szaro-ciemnoszary

0811

1108

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top

KOLORY

ROZMIARY

45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan
1110

NEAT

SIZES

KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD

5710

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

COLORS

Art. 04127

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
0803

Art. 04125

SIZES

LIGHT RIDING SOCKS | LEKKIE PODKOLANÓWKI

LIGHT RIDING SOCKS | LEKKIE PODKOLANÓWKI

Art. 04109

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

COLORS

COMPOSITION | SKŁAD
45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0512 - navy-blue
granatowo-niebieski
2912 - navy-pink
granatowo-różowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan
1011

62

1112

0512

2912

63

INES Art. 04132

EQUESTRIAN

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy
COLORS

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
2828 - olive | oliwkowy

COLORS

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD

ROZMIARY

0410 - black-red | czarno-czerwony
0510 - black-blue | czarno-niebieski
2812 - navy-olive | granatowo-oliwkowy
2912 - navy-pink | granatowo-różowy

S (33-35)
M (36-41)

45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

COMPOSITION | SKŁAD
1010

1212

45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

2828

0410

0510

2812

Art. 04139 HEELS DOWN
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

Art. 04145
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top

• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy
COLORS
KOLORY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

2912

GRIPELLA

• Specially designed, non-pressurizing welt
• Breathable stocking top
• Breathable foot top

• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Przewiewna górna część typu pończocha
• Przewiewna wierzchnia część stopy

OTHER SIDE
| DRUGA STRONA:

SIZES

ROZMIARY

COLORS

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1111 - grey | szary
1212 - navy | granatowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD

45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

64

SIZES

KOLORY

LIGHT RIDING SOCKS | LEKKIE PODKOLANÓWKI

LIGHT RIDING SOCKS | LEKKIE PODKOLANÓWKI

Art. 04137

45% polypropylene, 27% polyamide, 27% cotton, 1% elastane
45% polipropylen, 27% poliamid, 27% bawełna, 1% elastan

1010

1212

1111

1212

65

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
Special
comfortable
band

• Made in 80% of high quality cotton
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Foot part made of reinforced terrycloth
• Suitable for all seasons

• Made in 80% of high quality cotton
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Foot part made of reinforced terrycloth
• Suitable for all seasons

Non
-pressurizing
ribbing

• Wykonane w 80% z wysokogatunkowej bawełny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Stopa wzmocniona dzianiną frotte
• Odpowiednie na każdą porę roku

2812
0502

5501

• Wykonane w 80% z wysokogatunkowej bawełny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Stopa wzmocniona dzianiną frotte
• Odpowiednie na każdą porę roku
COLORS

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5510 - black-burgundy
czarno-bordowy
0502 - brown-blue | brązowo-niebieski
5501 - beige-burgundy
beżowo-bordowy
3610 - black-fuchsia | czarno-fuksjowy
5512 - navy-burgundy
granatowo-bordowy
2812 - navy-olive
granatowo-oliwkowy
6812 - navy-turquoise
granatowo-turkusowy
0328 - olive-white | oliwkowo-biały
1228 - olive-navy
oliwkowo-granatowy
2908 - grey-pink | szaro-różowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

Terrycloth
5512

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1108 - dark grey-grey | ciemnoszaro-szary
5512 - navy-burgundy | granatowo-bordowy
2812 - navy-olive | granatowo-oliwkowy
1128 - olive-grey | oliwkowo-szary

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
3610

COMPOSITION

80% cotton, 16% polyamide, 3% polypropylene, 1% elastane
80% bawełna, 16% poliamid, 3% polipropylen, 1% elastan

5512

SKŁAD

1108

80% cotton,
16% polyamide,
3% polypropylene,
1% elastane
80% bawełna,
16% poliamid,
3% polipropylen,
1% elastan

1128

HORSIE

Art. 04148
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

2812

6812

• Made in 80% of high quality cotton
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Foot part made of reinforced terrycloth
• Suitable for all seasons

0328

• Wykonane w 80% z wysokogatunkowej bawełny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Stopa wzmocniona dzianiną frotte
• Odpowiednie na każdą porę roku

DETAILS | DETALE:
1108

5510

1228

5512

2908

COLORS

STANDARD RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI STANDARD

STANDARD RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI STANDARD

CHAPS Art. 04142

Art. 04100 RHOMBUSES
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1255 - burgundy-navy | bordowo-granatowy
1108 - dark grey-grey | ciemnoszaro-szary
5512 - navy-burgundy | granatowo-bordowy
3612 - navy-fuchsia | granatowo-fuksjowy
1114 - light grey grey | jasnoszaro-szary

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
Art. 04105

80% cotton, 16% polyamide, 3% polypropylene, 1% elastane
80% bawełna, 16% poliamid, 3% polipropylen, 1% elastan

MULTI HORSES

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

1255

3612

1114

SIMPLE

• Made in 80% of high quality cotton
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Foot part made of reinforced terrycloth
• Suitable for all seasons

Art. 04149
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

• Made in 80% of high quality cotton
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Foot part made of reinforced terrycloth
• Suitable for all seasons

• Wykonane w 80% z wysokogatunkowej bawełny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Stopa wzmocniona dzianiną frotte
• Odpowiednie na każdą porę roku
COLORS
KOLORY

0355 - burgundy | bordowy
1001 - beige | beżowy
0310 - black | czarny
0304 - red | czerwony
0312 - navy | granatowy
0305 - blue | niebieski
0328 - olive | oliwkowy
1008 - grey | szary
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SIZES

1001

0310

0304

• Wykonane w 80% z wysokogatunkowej bawełny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Stopa wzmocniona dzianiną frotte
• Odpowiednie na każdą porę roku

0312

ROZMIARY

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

5512

1128

COMPOSITION
SKŁAD

80% cotton,
16% polyamide,
3% polypropylene,
1% elastane
80% bawełna,
16% poliamid,
3% polipropylen,
1% elastan

0305

0328

1008

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1108 - dark grey-grey | ciemnoszaro-szary
5512 - navy-burgundy | granatowo-bordowy
1128 - olive-grey | oliwkowo-szary
1175 - grey melange-grey
szary melanż-szary
0811 - grey-dark grey | szaro-ciemnoszary

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD

0355
1108

1175

0811

80% cotton, 16% polyamide, 3% polypropylene, 1% elastane
80% bawełna, 16% poliamid, 3% polipropylen, 1% elastan
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NOORVIK Art. 04153

ROYAL

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Made of Merino Wool in 42%
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Very warm and elastic
• Ensure thermal comfort in cold weather

• Made in 80% of high quality cotton
• Specially designed, non-pressurizing welt
• Foot part made of reinforced terrycloth
• Suitable for all seasons

• Wykonane w 42% z wełny merynosa
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Bardzo ciepłe i elastyczne
• Zapewniają komfort termiczny w mroźne dni

• Wykonane w 80% z wysokogatunkowej bawełny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz
• Stopa wzmocniona dzianiną frotte
• Odpowiednie na każdą porę roku

COLORS
COLORS

ROZMIARY

1010 - black | czarny
0808 - dark grey | ciemnoszary
4141 - dark blue | ciemnoniebieski

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1114 - light grey-grey | jasnoszaro-szary
1108 - dark grey-grey | ciemnoszaro-szary
5512 - navy-burgundy | granatowo-bordowy
1228 - olive-navy | oliwkowo-granatowy
1255 - burgundy-navy | bordowo-granatowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

SIZES

KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD
42% merino wool, 42% polyacrylic,
14% polyamide, 2% elastane
42% wełna merynosa, 42% poliakryl,
14% poliamid, 2% elastan

COMPOSITION | SKŁAD
1010

80% cotton, 16% polyamide, 3% polypropylene, 1% elastane
80% bawełna, 16% poliamid, 3% polipropylen, 1% elastan

Special
comfortable
band
Elastic

Extra
warm

0808

1114

1108

5512

1228

1255

WINTER RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI ZIMOWE

STANDARD RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI STANDARD

Art. 04151

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

4141

OREGON

Art. 04161

RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Very warm, breathable and elastic riding socks
• Foot made of wool to endure thermal comfort
• Specially designed, non-pressurizing stocking top
• Niezwykle ciepłe, przewiewne i elastyczne
podkolanówki jeździeckie
• Stopa wykonana z wełny co zapewnia komfort termiczny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1255 - burgundy-navy
bordowo-granatowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
32% cotton, 20% polyamid, 18% merino wool, 18% polyacryl,
10% polypropylene, 2% elastane
32% bawełna, 20% poliamid, 18% wełna merino,
18% poliakryl, 10% polipropylen, 2% elastan
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• Very warm, breathable and elastic riding socks
• Foot made of wool to endure thermal comfort
• Specially designed, non-pressurizing stocking top
• Niezwykle ciepłe, przewiewne i elastyczne
podkolanówki jeździeckie
• Stopa wykonana z wełny co zapewnia komfort termiczny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz

COLORS

MALMO

Art. 04160
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

• Very warm, breathable and elastic riding socks
• Foot made of wool to endure thermal comfort
• Specially designed, non-pressurizing stocking top
• Niezwykle ciepłe, przewiewne i elastyczne
podkolanówki jeździeckie
• Stopa wykonana z wełny co zapewnia komfort termiczny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1112 - navy-grey
granatowo-szary

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
32% cotton, 20% polyamid, 18% merino wool, 18% polyacryl,
10% polypropylene, 2% elastane
32% bawełna, 20% poliamid, 18% wełna merino,
18% poliakryl, 10% polipropylen, 2% elastan
Art. 04158 ELBRUS
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Very warm, breathable and elastic riding socks
• Foot made of wool to endure thermal comfort
• Specially designed, non-pressurizing stocking top
• Niezwykle ciepłe, przewiewne i elastyczne
podkolanówki jeździeckie
• Stopa wykonana z wełny co zapewnia komfort termiczny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz

COLORS

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1211 - grey-navy
szaro-granatowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
32% cotton, 20% polyamid, 18% merino wool, 18% polyacryl,
10% polypropylene, 2% elastane
32% bawełna, 20% poliamid, 18% wełna merino,
18% poliakryl, 10% polipropylen, 2% elastan

WINTER RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI ZIMOWE

WINTER RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI ZIMOWE

Art. 04157 BODEN
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1155 - burgundy-grey
bordowo-szary

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
32% cotton, 20% polyamid, 18% merino wool, 18% polyacryl,
10% polypropylene, 2% elastane
32% bawełna, 20% poliamid, 18% wełna merino,
18% poliakryl, 10% polipropylen, 2% elastan
Art. 04159 EMORY
RIDING SOCKS | PODKOLANÓWKI
• Very warm, breathable and elastic riding socks
• Foot made of wool to endure thermal comfort
• Specially designed, non-pressurizing stocking top
• Niezwykle ciepłe, przewiewne i elastyczne
podkolanówki jeździeckie
• Stopa wykonana z wełny co zapewnia komfort termiczny
• Specjalnie zaprojektowany, nieuciskający ściągacz

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1255 - burgundy-navy
bordowo-granatowy

S (33-35)
M (36-41)
L (42-46)

COMPOSITION | SKŁAD
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32% cotton, 20% polyamid, 18% merino wool, 18% polyacryl,
10% polypropylene, 2% elastane
32% bawełna, 20% poliamid, 18% wełna merino,
18% poliakryl, 10% polipropylen, 2% elastan
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OLDEN Art. 01068
WINTER HAT | CZAPKA

• Warm winter hat with a large pompom
• Fleece lined
• Best-selling hat in a new edition
• Decorative badge on the front

• Warm ponytail and messy bun beanie
• Decorative badge on the front

• Ciepła zimowa czapka z dużym dekoracyjnym pomponem
• Podszyta polarem
• Bestseller w nowym wydaniu
• Z przodu ozdobna naszywka

• Chroniąca przed chłodem zimowa czapka
• Z wygodnym otworem na kucyk lub kok
• Z przodu ozdobna naszywka

1010

1212

SIZES

COLORS
KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
1111 - grey | szary
0101 - beige | beżowy

one size
uniwersalny

one size
uniwersalny

1111

BATH

Art. 01065
WINTER HAT | CZAPKA

• Warm winter hat with a large pompom
• Fleece lined
• Sporty stripes
• Decorative badge on the front
• Ciepła zimowa czapka z dużym dekoracyjnym pomponem
• Podszyta polarem
• Ze sportowym motywem pasów
• Z przodu ozdobna naszywka

• Warm winter hat with a large pompom
• Fleece lined
• Decorated with a herringbone motif
• Decorative badge on the front
• Ciepła zimowa czapka z dużym dekoracyjnym pomponem
• Podszyta polarem
• Z dekoracyjnym motywem jodełki
• Z przodu ozdobna naszywka
5757

5711

1212

COLORS

SIZES

ROZMIARY

5757 - light pink | jasnoróżowy
1212 - navy | granatowy
0101 - beige | beżowy
5555 - burgundy | bordowy
1010 - black | czarny
1111 - grey | szary

1212 - navy | granatowy
1111 - grey | szary

100% acrylic | 100% akryl

Art. 01062 LAHTI
WINTER HAT | CZAPKA

KOLORY

ROZMIARY

COMPOSITION | SKŁAD

100% acrylic | 100% akryl

COLORS

SIZES

KOLORY

0101

1111

COMPOSITION | SKŁAD

COLORS

1212

HATS AND HEADBANDS | CZAPKI I OPASKI

HATS AND HEADBANDS | CZAPKI I OPASKI

Art. 01059 GORGI 2.0
WINTER HAT | CZAPKA

one size
uniwersalny

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5711 - grey-light pink
szaro-jasnoróżowy
1110 - black-grey | czarno-szary

one size
uniwersalny

COMPOSITION | SKŁAD

0101

5555

1110

100% acrylic | 100% akryl

COMPOSITION | SKŁAD
100% acrylic | 100% akryl

GLOW 2.0
1010

Art. 01063

1111

• Warm winter hat with a large pompom
• Best-selling hat in a new edition
• Faux fur lined
• Decorative badge on the front
• Decorated with a crystal tape
• Comes with a tunnel scarf

MORITZ

WINTER HAT | CZAPKA
• Very warm winter hat with a visor
• Leather badge on the side
• Z daszkiem dla dodatkowej ochrony
przed wiatrem
• Z boku ozdobna skórka z logo

1010

1212

5555
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5555 - burgundy | bordowy
1111 - grey | szary
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

one size
uniwersalny

1111

• Ciepła zimowa czapka z dużym dekoracyjnym pomponem
• Bestseller w nowym wydaniu
• Podszyta futerkiem
• Wykończona dekoracyjną taśmą
• Z przodu ozdobna naszywka
• W komplecie z kominem
COLORS

COMPOSITION | SKŁAD
100% acrylic | 100% akryl

Art. 01061

WINTER HAT WITH TUNNEL SCARF | CZAPKA Z KOMINEM

5555

1212

1111

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
5555 - burgundy | bordowy
1111 - grey | szary
0101 - beige | beżowy

one size
uniwersalny

COMPOSITION | SKŁAD
100% acrylic | 100% akryl
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1010

0101

73

EDI

Art. 01067

HEADBAND | OPASKA

• Ideal protection from the cold
• Decorated with a braided motif
• Fleece lined
• Decorative badge on the front

• Perfect protection from the cold
• Headband with a visor
• Decorative leather badge on the side

• Chroniąca przed chłodem zimowa opaska
z dekoracyjnym motywem warkocza
• Podszyta polarem
• Z przodu ozdobna naszywka

• Chroniąca przed chłodem zimowa opaska z daszkiem
• Z boku ozdobna skórka z logo

0101

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0101 - beige | beżowy
1111 - grey | szary
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

one size
uniwersalny

COLORS

1111

1111

1212
1212

5555

100% acrylic | 100% akryl

1010

GLOSS 2.0

one size
uniwersalny

0101

0101

• Chroniąca przed chłodem zimowa opaska
• Bestseller w nowym wydaniu
• Podszyta futerkiem
• Wykończona dekoracyjną taśmą
• Z przodu ozdobna naszywka

1111

SIZES

KOLORY

1111 - grey | szary
1212 - navy | granatowy
5555 - burgundy | bordowy
1010 - black | czarny
0101 - beige | beżowy

100% acrylic | 100% akryl

1010

HEADBAND | OPASKA
• Perfect protection from the cold
• Best-selling headband in a new edition
• Faux-fur lined
• Decorated with a crystal tape
• Decorative badge on the front

COLORS

ROZMIARY

COMPOSITION | SKŁAD

COMPOSITION | SKŁAD

Art. 01066

SIZES

KOLORY

HATS AND HEADBANDS | CZAPKI I OPASKI

HATS AND HEADBANDS | CZAPKI I OPASKI

Art. 01060 GOLDI
HEADBAND | OPASKA

ROZMIARY

0101 - beige | beżowy
1111 - grey | szary
5555 - burgundy | bordowy
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

one size
uniwersalny

5555

COMPOSITION | SKŁAD

1212

100% acrylic | 100% akryl

Art. 01064

1010

NAGANO

HEADBAND | OPASKA
• Warm headband with a decorative herringbone motif
• Fleece lined
• Decorative badge on the front
• Chroniąca przed chłodem zimowa opaska
z dekoracyjnym motywem jodełki
• Podszyta polarem
• Z przodu ozdobna naszywka
COLORS

SIZES

KOLORY

5757 - light pink | jasnoróżowy
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy
1111 - grey | szary
0101 - beige | beżowy
1212 - navy | granatowy

5757

ROZMIARY

1010
one size
uniwersalny
5555

1111

0101

1212

COMPOSITION | SKŁAD
100% acrylic | 100% akryl
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BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM
• Baseball cap with a hole in the back for ponytail
• Touch and close fastening at the back
• Ideal for hot and sunny weather

• Baseball cap with a hole in the back for ponytail
• Featuring a breathable mesh
• Touch and close fastening at the back
• Ideal for hot and sunny weather

• Sportowa czapka z daszkiem z rozwiązaniem na kucyk
• Z tyłu regulacja na rzep
• Idealna na upały

• Sportowa czapka z daszkiem z rozwiązaniem na kucyk
• Wykonana w części z oddychającej siateczki
• Z tyłu regulacja na rzep
• Idealna na upały
COLORS

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
1257 - light pink-navy
jasnoróżowo-granatowy

one size
uniwersalny

Art. 01040

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

one size
uniwersalny

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester | 100% poliester

COMPOSITION | SKŁAD
Fabric 1: 100% cotton, Fabric nr 2: 100% polyester
TkaninaMateriał 1: 100% bawełna,
TkaninaMateriał 2: 100% poliester

1010

1212

1010

HATS AND HEADBANDS | CZAPKI I OPASKI

HATS AND HEADBANDS | CZAPKI I OPASKI

LIAM

Art. 01039 WEST
BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM

1212

1257

Art. 01025 WILD
BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM
• Baseball cap made of cotton
• Touch and close fastening at the back
• Ideal for hot and sunny weather

LIAM SHINY

Art. 01044

BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM

• Sportowa, bawełniana czapka z daszkiem
• Z tyłu regulacja na rzep
• Idealna na upały

• Baseball cap with a hole in the back for ponytail
• Touch and close fastening at the back
• Ideal for hot and sunny weather

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1003 - white-black | biało-czarny

one size
uniwersalny

• Sportowa czapka z daszkiem z rozwiązaniem na kucyk
• Z tyłu regulacja na rzep
• Idealna na upały
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

one size
uniwersalny

COMPOSITION | SKŁAD
100% bawełna | 100% cotton
Art. 01034 LILU
BASEBALL CAP | CZAPKA Z DASZKIEM

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester | 100% poliester

• Baseball cap with a foldable visor enabling pocket storage
• Size adjustment on the back
• Decorated with subtle embroidery and jets
• Czapka z łamanym daszkiem, umożliwiającym włożenie
jej do kieszeni
• Z tyłu regulacja
• Idealna na upały
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy

one size
uniwersalny

1212

1010

COMPOSITION | SKŁAD
100% bawełna | 100% cotton
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HEMATYT

HILL STRIPES

Art. 02008

BELT | PASEK

BELT | PASEK
• Elastic, sporty belt
• Perfectly fitting
• Elastyczny, sportowy pasek
• Doskonale dopasowuje się do ciała

• Elegant, glossy belt
• Decorated with a jewellery tape with crystals
• Made of high quality Italian leather
• Matches Inesa breeches

COLORS

• Elegancki, lakierowany pasek
• Ozdobiony biżuteryjną taśmą z kryształkami
• Wykonany z wysokiej jakości włoskiej skóry
• Pasujący do bryczesów Inesa

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1255 - burgundy-navy
bordowo-granatowy
1110 - black-grey | czarno-szary
2110 - black-silver | czarno-srebrny
2112 - navy-silver | granatowo-srebrny

BELTS | PASKI

BELTS | PASKI

Art. 02005

XS (80 cm),
S – M (92 cm),
L – XL (110 cm)

COLORS

SIZES

KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy

100% elastane, natural leather finish
100% elastan, skórzane wykończenia

XS (75 cm),
S (80 cm),
M (85 cm),
L (90 cm)

COMPOSITION | SKŁAD
1255

100% natural leather | 100% skóra naturalna
1212

1010

5555

CLARENCE CHIC

Art. 02010

BELT | PASEK
• Made of high quality Italian patent leather
• Decorated with a jewellery tape with crystals
• Matches Daisy Chic breeches

2110

1110

2112

• Wykonany z wysokiej jakości lakierowanej włoskiej skóry
• Ozdobiony biżuteryjną taśmą z kryształkami
• Pasujący do bryczesów Daisy Chic
COLORS

SIZES

KOLORY

5555 - burgundy | bordowy
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

XS (75 cm),
S (80 cm),
M (85 cm),
L (90 cm)

COMPOSITION | SKŁAD

HILL BRAID

Art. 02006

ROZMIARY

BELT | PASEK

100% natural leather | skóra naturalna

• Elastic, sporty belt
• Perfectly fitting
• Elastyczny, sportowy pasek
• Doskonale dopasowuje się do ciała
COLORS

SIZES

KOLORY

SPLENDOR Art. 02003

ROZMIARY

BELT | PASEK
2110 - black-silver | czarno-srebrny
2112 - navy-silver | granatowo-srebrny
2103 - white-silver | biało-srebrny

XS (80 cm),
S – M (92 cm),
L – XL (110 cm)

• Made of high quality natural leather
• Elegant, with a decorative glitter insert

COMPOSITION | SKŁAD

2110

• Wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej
• Elegancki, ozdobiony brokatową wstawką

100% elastane, natural leather finish
100% elastan, skórzane wykończenia
COLORS
KOLORY

1010 - black | czarny
0202 - brown | brązowy
1212 - navy | granatowy

SIZES

ROZMIARY

S (80 cm),
M (85 cm),
L (90 cm)

COMPOSITION | SKŁAD
2103

78

2112

100% natural leather | 100% skóra naturalna
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Art. 09070

KEY RING FP LOGO | BRELOK FP LOGO

• Elastic belt with a modern, sporty design
• Ensures a perfect fit
• Finished with natural leather

COLOR | KOLOR: 2222 - gold | złoty

• Elastyczny pasek o nowoczesnym
designie w sportowym stylu
• Zapewnia idealne dopasowanie do ciała
• Wykończenia ze skóry naturalnej

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

2110 - black-silver | czarno-srebrny
0310 - black-white | czarno-biały
1205 - blue-navy
niebiesko-granatowy

PINS FP LOGO

XS (80 cm),
S – M (92 cm),
L – XL (110 cm)

Art. 09074

PINS | PRZYPINKA
COLORS | KOLORY:
2222 - gold | złoty
2121 - silver | srebrny

2110

COMPOSITION | SKŁAD

ACCESSORIES | AKCESORIA

BELTS | PASKI

KEY RING FP LOGO

Art. 02007 HOPE
BELT | PASEK

100% elastane, natural leather finish
100% elastan, skórzane wykończenia

0310

1205

BRACELET FP LOGO

Art. 09073

BRACELET FP | BRANSOLETKA
• Eyecatching leather bracelet decorated with crystals
and metal elements
• Ciekawa skórzana bransoletka ozdobiona kryształkami
i metalowymi elementami
COLOR | KOLOR:
2110 - black-silver | czarno-srebrny

Art. 02004 EMO
BELT | PASEK DO SPODNI

1010 - black | czarny

• Soft and nice in touch loop scarf with a Fair Play motif
COLORS | KOLORY:
7676 - apricot | morelowy
1212 - navy | granatowy

• Sportowy pasek udekorowany
metalowymi nitami Fair Play
KOLORY

Art. 01019

LOOP SCARF | KOMIN

• Miękki i miły w dotyku komin w motyw Fair Play

• A unique sporty belt
decorated with Fair Play studs

COLORS

LOOP SCARF FP LOGO

SIZES

ROZMIARY

S (80 cm),
M (85 cm),
L (90 cm)

COMPOSITION | SKŁAD
100% synthetic leather
100% skóra syntetyczna
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7676

1212
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FP SPURS | FP OSTROGI

SPURS | OSTROGI
IN SET WITH SPURS STRAPS | W KOMPLECIE Z PASKAMI

FP SPURS UNI | FP OSTROGI UNI

SPURS | OSTROGI
IN SET WITH SPURS STRAPS | W KOMPLECIE Z PASKAMI

COLOR | KOLOR: 2121- silver | srebrny

COLOR | KOLOR: 2121- silver | srebrny

SIZES | ROZMIARY: 15, 20 mm ADULT | DOROŚLI
ROUND NECK | SZPIC KULKOWY

SIZES | ROZMIARY: one size | uniwersalny

COMPOSITION | SKŁAD:
zinc alloy | stop cynkowy

Art. 13205

SET WITH 3 REPLACEABLE NECKS
W ZESTAWIE 3 WYMIENNE KOŃCÓWKI

SPURS | OSTROGI

SPURS | OSTROGI

Art. 13202

STRAIGHT NECK 20 mm | SZPIC PROSTY 20 mm
STRAIGHT NECK 25 mm | SZPIC PROSTY 25 mm
ROUND NECK 20 mm | SZPIC KULKOWY 20 mm
COMPOSITION | SKŁAD:
aluminium | aluminium

Art. 13203

FP SPURS | FP OSTROGI

SPURS | OSTROGI
IN SET WITH SPURS STRAPS | W KOMPLECIE Z PASKAMI

FP SPURS | FP OSTROGI GUMOWE

Art. 13206

SPURS WITH RUBBER COATING | OSTROGI OGUMOWANE
IN SET WITH SPURS STRAPS | W KOMPLECIE Z PASKAMI

YOUTH SIZE
COLOR | KOLOR: 2121 - silver | srebrny
SIZES | ROZMIARY: 15, 20 mm ADULT | DOROŚLI
STRAIGHT NECK | SZPIC PROSTY
COMPOSITION | SKŁAD:
zinc alloy | stop cynkowy

Art. 13204

COLOR | KOLOR: 2110 - black-silver | czarno-srebrne
SIZES | ROZMIARY:
15mm YOUTH | MŁODZIEZOWE
20mm, 30 mm ADULT | DOROŚLI
COMPOSITION | SKŁAD:
zinc alloy | stop cynkowy

FP SPURS | FP OSTROGI

SPURS | OSTROGI
IN SET WITH SPURS STRAPS | W KOMPLECIE Z PASKAMI

SPURS STRAPS | PASKI DO OSTRÓG

Art. 09330

SPURS STRAPS | PASKI DO OSTRÓG

• Made of high quality natural leather
• Extra lining prevents stretching
• Oval buckles made of galvanised steel
COLOR | KOLOR: 2121 - silver | srebrny
SIZES | ROZMIARY: 15, 20, 30 mm ADULT | DOROŚLI
ROUND NECK | SZPIC KULKOWY
COMPOSITION | SKŁAD:
zinc alloy | stop cynkowy
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• Wykonane z wysokiej jakości naturalnej skóry
• Dodatkowe wzmocnienie zapobiegajace rozciąganiu
• Sprzączki owalne, wykonane ze stali niklowanej
COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
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HORSE ACCESSORIES

Akcesoria dla konia
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VERONA

HALTER | KANTAR
• Very elegant halter made of durable PP webbing
• Lining made of soft high quality faux fur
on the noseband, cheeks and headpiece
prevent abrasions
• Triple-point adjustment
• Decorated with double rope and crystals
• Durable, non-corrosive fittings

• Bardzo elegancki kantar wykonany z mocnej
poliuretanowej taśmy
• Paski policzkowe, potyliczny oraz nachrapnikowy
podszyte miękkim, wysokiej jakości sztucznym
futrem
• Potrójnie regulowany
• Ozdobiony podwójnym sznurkiem i kryształkami
• Wytrzymałe okucia w kolorze satynowym

COLORS
KOLORY

1010 - black | czarny
5555 - burgundy
bordowy
1212 - navy | granatowy

1010

86

5555

HALTERS | KANTARY

HALTERS | KANTARY

A r t. 2 0 1 2 7

SIZES

ROZMIARY

X-FULL
FULL
COB
PONY

1212

87

CAPRI CERAMIC

NEON

HALTER | KANTAR

• Very elegant and light halter made of durable
PP webbing
• Lining made of soft polyester material
with the addition of special ceramic fibres
CERAMIC-tech™ on the noseband, checks
and headpiece
• Three points adjustment
• Durable, elegant non-corrosive fittings
with logo Fair Play

• Made of strong, double nylon webbing
• Decorated with multicolor reflective tape
for improved visibility
• Double regulation: on head piece and nose band
• Durable, non-corrosive, fittings

• Wykonany z mocnej, podwójnej, nylonowej taśmy
• Ozdobiony wielokolorową taśmą odblaskową
dla lepszej widoczności
• Podwójna regulacja: w części potylicznej
i nachrapnikowej
• Wytrzymałe, nierdzewne sprzączki

COLORS
KOLORY

7777 - multicolored
wielokolorowy

• Bardzo elegancki, lekki kantar wykonany
z mocnej poliuretanowej taśmy
• Paski policzkowe, potyliczny oraz nachrapnikowy
podszyte miękkim materiałem poliestrowym
z domieszką specjalnych włókien ceramicznych
CERAMIC-tech™
• Potrójnie regulowany
• Wytrzymałe okucia w kolorze satynowym
z tłoczonym logo Fair Play

SIZES

ROZMIARY

COLORS

X-FULL
FULL
COB
PONY
FOAL

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

2727 - plum | śliwkowy
5555 - burgundy
bordowy
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

2727
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A r t. 2 0 1 2 6

HALTER | KANTAR

HALTERS | KANTARY

HALTERS | KANTARY

A r t. 2 0 1 2 9

5555

1010

X-FULL
FULL
COB
PONY

1212
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CUBE

PRIMAVERA
HALTER | KANTAR

HALTER | KANTAR
• Elegant halter made of synthetic leather
featuring with an embossed square pattern
• Soft lining on the cheeks, noseband
and headpiece prevent from abrasions
• Double regulation on the headpiece
and noseband
• Durable, satin finish fittings
• Perfectly matches: ELEGANCE lead rope
(art. 21207)

COLORS
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• Interesting halter made of strong,
double nylon webbing
• Decorated with a delicate flower motif
• Lined with soft terry cloth on the headband
and noseband
• Double regulation on the headpiece
and noseband
• Perfectly matches: ELEGANCE lead rope
(art. 21207) and PRIMAVERA fly fringe
(art. 27065)

• Elegancki kantar wykonany z syntetycznej
skóry tłoczonej w kwadraty
• Miękkie podszycie nachrapnika, paska
policzkowego i potylicznego, zapobiegające
obcieraniu się konia
• Podwójna regulacja w części potylicznej
i nachrapnikowej
• Mocne satynowe okucia o zaokrąglonych
kształtach
• Rekomendujemy pasujące kolorystycznie
uwiązy ELEGANCE (art. 21207)

1010

0202

A r t. 2 0 1 2 2

ROZMIARY

1010 - black | czarny
0202 - brown | brązowy
1212 - navy | granatowy

FULL
COB

1212

• Ciekawy kantar wykonany z podwójnej,
mocnej taśmy nylonowej
• Ozdobiony delikatnym motywem w drobne
kwiatuszki
• Podszyty miękkim materiałem frotte
w części potylicznej i nachrapnikowej
• Podwójna regulacja w części potylicznej
i nachrapnikowej
• Rekomendujemy pasujące kolorystycznie
uwiązy ELEGANCE (art. 21207) oraz frędzelki
PRIMAVERA (art. 27065)

SIZES

KOLORY

HALTERS | KANTARY

HALTERS | KANTARY

A r t. 2 0 1 2 4

COLORS

5612

0610

0410

0910

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5612 - navy-blue
granatowo-niebieski
0610 - black-green
czarno-zielony
0410 - black-red
czarno-czerwony
0910 - black-yellow
czarno-żółty
7812 - navy-pink
granatowo-różowy

FULL
COB
PONY

7812
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ACTIVE HORSES

ROMA

• Elegancki kantar w romby wykonany
z mocnej nylonowej taśmy
• Podszyty miękkim, syntetycznym zamszem
• Podwójna regulacja w części potylicznej
i nachrapnikowej
• Wytrzymałe sprzączki
• Rekomendujemy pasujące kolorystycznie
uwiązy ROMA (art. 21202) oraz frędzelki
ROMA (art. 27062)

COLORS
KOLORY

0512 - navy-blue
granatowo-niebieski
1004 - red-black
czerwono-czarny
0110 - black-beige
czarno-beżowy
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• Elegant halter with horse motif
• Made of strong nylon webbing and lined
with soft synthetic suede
• Double regulation on the headpiece
and noseband
• Durable, non-corrosive fittings
• Perfectly matches: SPRING lead rope
(art. 21208) and ACTIVE HORSES fly fringe
(art. 27064)

• Elegant halter with a rhombus motif
• Made of strong nylon webbing and lined
with soft synthetic suede
• Double regulation on the headpiece
and noseband
• Durable, non-corrosive fittings
• Perfectly matches: ROMA lead rope
(art. 21202) and ROMA fly fringe (art. 27062)

0512

1004

A r t. 2 0 1 0 3

HALTER | KANTAR

HALTER | KANTAR

0110

• Elegancki kantar w koniki wykonany z mocnej
nylonowej taśmy
• Podszyty miękkim, syntetycznym zamszem
• Podwójna regulacja w części potylicznej
i nachrapnikowej
• Wytrzymałe sprzączki
• Rekomendujemy pasujące kolorystycznie uwiązy
SPRING (art. 21208) oraz frędzelki ACTIVE HORSES
(art. 27064)

HALTERS | KANTARY

HALTERS | KANTARY

A r t. 2 0 1 0 4

SIZES

ROZMIARY

COLORS
KOLORY

FULL
COB

0010

0002

0006

0005

0012

SIZES

ROZMIARY

0010 - black | czarny

X-FULL, FULL, COB

0002 - brown | brązowy

FULL, COB

0006 - green | zielony
0005 - blue | niebieskI
0012 - navy | granatowy
0004 - red | czerwony

X-FULL, FULL,
COB, PONY

0004
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ECO

BABY
• Halter made of durable, double nylon
webbing
• Adjustable headpiece
• Good price to quality ratio
• Perfectly matches: ECO lead rope (art. 21201)

• Ideal for the fast growing foal
• Made of strong, double nylon webbing
• Very light
• Triple regulation: on head piece, noseband
and cheek
• Durable, non-corrosive, satin finish fittings

• Kantar wykonany z mocnej podwójnej,
nylonowej taśmy
• Regulowany w części potylicznej
• Dobry stosunek jakości do ceny
• Rekomendujemy pasujące kolorystycznie
uwiązy ECO (art. 21201)

COLORS

0010

0068

0006

0060

0004

0012

0007

• Idealny dla rosnącego źrebaka
• Wykonany z mocnej podwójnej,
nylonowej taśmy
• Bardzo lekki
• Potrójna regulacja: w części potylicznej,
nachrapnikowej i policzkowej
• Wytrzymałe, satynowe sprzączki

SIZES

KOLORY

94

A r t. 2 0 1 0 7

FOAL HALTER | KANTAR DLA ŹREBAKA

HALTER | KANTAR

COLORS

ROZMIARY

0010 - black | czarny
0068 - turquoise
turkusowy
0006 - green | zielony
0060 - orange
pomarańczowy
0004 - red | czerwony

X-FULL
FULL
COB
PONY
FOAL | ŹREBAK

0012 - navy | granatowy
0007 - dark green
ciemnozielony
0016 - purple | fioletowy

X-FULL
FULL
COB
PONY

0016

HALTERS | KANTARY

HALTERS | KANTARY

A r t. 2 0 1 0 2

KOLORY

0005 - blue | niebieski
0006 - green | zielony
0012 - navy | granatowy
0004 - red | czerwony
0074 - yellow-fluo | żółty-fluo
0060 - orange-fluo | pomarańczowy-fluo

0005

0006

0012

0004

0074

0060
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SMILE

0610

HALTER | KANTAR

PRIMAVERA

A r t. 2 7 0 6 5

FLY FRINGES | FRĘDZLE
• Halter with a fun motif
• Made of strong, double nylon webbing
• Lined with soft, synthetic suede
• Double regulation on the headpiece
and noseband
• Durable, non-corrosive fittings
• Perfectly matches: ELEGANCE lead rope
(art. 21207)
• Kantar z wesołym motywem, wykonany
z mocnej podwójnej nylonowej taśmy
• Podszyty miękkim, syntetycznym zamszem
• Podwójna regulacja w części potylicznej
i nachrapnikowej
• Wytrzymałe sprzączki
• Rekomendujemy pasujące kolorystycznie
uwiązy ELEGANCE (art. 21207)

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0404 - red | czerwony
1111 - grey | szary
0505 - blue | niebieski

FULL
COB
PONY

0910

0410

• Protect against insects
• Touch and close fasteners on both ends for easy
attachment to the halter
• Perfectly matches: PRIMAVERA halter (art. 20122)
• Zabezpieczają przed owadami
• Zakończone rzepami z obu stron,
umożliwiającymi ich łatwe mocowanie
do kantara
• Pasują do kantarów PRIMAVERA (art. 20122)
COLORS

5612

7812

ROZMIARY

0610 - black-green
czarno-zielony
0910 - black-yellow
czarno-żółty
0410 - black-red
czarno-czerwony
5612 - navy-blue
granatowo-niebieski
7812 - navy-pink
granatowo-różowy

FULL
COB
PONY

ROMA
0110

SIZES

KOLORY

FLY FRINGES | FRĘDZLE

HALTERS | KANTARY

A r t. 2 0 1 2 5

A r t. 2 7 0 6 2

FLY FRINGES | FRĘDZLE
• Protect against insects
• Touch and close fasteners on both ends
for easy attachment to the halter
• Perfectly matches: ROMA halter (art. 20104)

1004

0512

• Zabezpieczają przed owadami
• Zakończone rzepami z obu stron,
umożliwiającymi ich łatwe mocowanie
do kantara
• Pasują do kantarów ROMA (art. 20104)
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0110 - black-beige
czarno-beżowy
1004 - red-black
czerwono-czarny
0512 - navy-blue
granatowo-niebieski

FULL
COB

0005

ACTIVE HORSES A r t. 2 7 0 6 4
FLY FRINGES | FRĘDZLE
0012

0006

• Protect against insects
• Touch and close fasteners on both ends
for easy attachment to the halter
• Perfectly matches: ACTIVE HORSES halter
(art. 20103)

0004

• Zabezpieczają przed owadami
• Zakończone rzepami z obu stron,
umożliwiającymi ich łatwe mocowanie
do kantara
• Pasują do kantarów ACTIVE HORSES (art. 20103)
COLORS
KOLORY

0404

96

1111

0505

SIZES

ROZMIARY

0002

0005 - blue | niebieski
0012 - navy | granatowy
0006 - green | zielony
0004 - red | czerwony

FULL
COB
PONY

0010

0002 - brown | brązowy
0010 - black | czarny

FULL
COB
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FOLLOW

ELEGANCE

LEAD ROPE | UWIĄZ

LEAD ROPE | UWIĄZ

0004

• Made of thick, spirally braided nylon rope
• Durable, metal snap with matt finish
• Matching halters: art. 20111, 20122, 20124, 20125

0055

• Wykonany z grubego, spiralnie plecionego nylonu
• Mocny karabińczyk wykonany z matowego metalu
• Kolorystycznie pasujący do kantarów: art. 20111, 20122, 20124, 20125

0027

COLORS

LENGTH

0004 - red | czerwony
0055 - burgundy | bordowy
0027 - plum | śliwkowy
0012 - navy | granatowy
0035 - brown | brązowy
0010 - black | czarny

2M

KOLORY

0012
0035

0010
A r t. 2 1 2 0 8

A r t. 2 1 2 1 2

DŁUGOŚĆ

• High quality, durable lead rope made of thick,
braided nylon rope
• Perfectly matches Verona halter
• Durable, metal snap with a satin, matt finish
1212
1010
5555

• Wysokiej jakości, mocny uwiąz wykonany
z grubo plecionego nylonu
• Idealnie pasuje kolorystycznie do kantarów Verona
• Solidny karabińczyk wykonany z matowego metalu

COLORS

LENGTH

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy

2M

KOLORY

LEAD ROPE | UWIĄZY

LEAD ROPE | UWIĄZY

A r t. 2 1 2 0 7

DŁUGOŚĆ

SPRING

LEAD ROPE | UWIĄZ
0004

• High quality, durable and soft lead rope made of thick,
braided nylon webbing
• Perfectly matches ACTIVE HORSES halters (art. 20103)

0006

• Wysokiej jakości, mocny i miękki uwiąz wykonany
z grubo plecionego nylonu
• Idealnie pasuje kolorystycznie do kantarów ACTIVE HORSES (art. 20103)

0005
0012
0002
0010

A r t. 2 1 2 0 1

COLORS

LENGTH

0004 - red | czerwony
0006 - green | zielony
0005 - blue | niebieski
0012 - navy | granatowy
0002 - brown | brązowy
0010 - black | czarny

2M

KOLORY

DŁUGOŚĆ

ECO

LEAD ROPE | UWIĄZ
0912

• Made of durable, braided nylon webbing
• Good price to quality ratio
• Perfectly matches: ECO lead rope (art. 20102)

0412

• Wykonany z mocnego, plecionego nylonu
• Dobry stosunek jakości do ceny
• Idealnie pasuje kolorystycznie do kantarów ECO (art. 20102)

0607

COLORS

LENGTH

0912 - navy-yellow | granatowo-żółty
0412 - navy-red | granatowo-czerwony
0607 - dark green-green
ciemnozielono-zielony
1610 - black-purple
czarno-fioletowy

2M

KOLORY

1610

A r t. 2 1 2 0 2

DŁUGOŚĆ

ROMA

LEAD ROPE | UWIĄZ
0612

• Tricolor lead rope made of durable, braided nylon rope
• Perfectly matches: ROMA halters (art. 20104)

0512

• Trójkolorowy uwiąz, wykonany z mocnego, plecionego nylonu
• Idealnie pasuje kolorystycznie do kantarów ROMA (art. 20104)

0268
0110
1004

98

COLORS

LENGTH

0612 - navy-green | granatowo-zielony
0512 - navy-blue | granatowo-niebieski
0268 - turquoise-brown
turkusowo-brązowy
0110 - black-beige | czarno-beżowy
1004 - red-black | czerwono-czarny

2M

KOLORY

DŁUGOŚĆ
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SADDLE PADS | CZAPRAKI

Art. 12534

SADDLE PAD | CZAPRAK
• Innovative shape with profiled back line
• Back line made of 3D air mesh for increased air flow
• Beautifully cut and quilted
• Decorated with double ropes
• Lined with a soft polyester material
with special CERAMIC-tech™ thread
• D-rings attachments
• Perfectly fitting

foto

koń

z

• Innowacyjny kształt z profilowaną linią grzbietu
• Linia grzbietu wykonana z siatki 3D air mesh
dla lepszej cyrkulacji powietrza
• Atrakcyjnie skrojony i przepikowany
• Ozdobiony podwójnym sznurkiem
• Mocowania typu D-ring
• Idealnie dopasowany
• Podszyty miękkim materiałem poliestrowym z domieszką
specjalnych włókien ceramicznych - CERAMIC-tech™

czaprakiem

COLORS

SIZES

KOLORY

2727

ROZMIARY

DRE
VS
VSS
P1 VS
PD

2727 - plum | śliwkowy
1010 - black | czarny
0303 - white | biały
1212 - navy | granatowy
COMPOSITION | SKŁAD

OUTER SHELL: 100% cotton, PADDING: 100% polyester
LINING: 100% polyester with ceramic fabric
WARSTWA WIERZCHNIA: 100% bawełna
WYPEŁNIENIE: 100% poliester,
PODSZEWKA: 100% poliester z domieszką
włókien ceramicznych
1010

0303

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

QUARTZ CERAMIC

BACK LINE DETAILS
DETAL LINII GRZBIETU:

1212

XAVIER

Art. 12529

SADDLE PAD | CZAPRAK
• Innovative shape with profiled back line
• Attractive cut and quilting
• Decorated with double ropes
• Lined with quick-dry mesh fabric
• Innowacyjny kształt z profilowaną linią grzbietu
• Atrakcyjnie skrojony i przepikowany
• Ozdobiony podwójnym sznurkiem
• Podszyty szybkoschnącą dzianinową siatką typu quick-dry
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

DRE
VS
VSS
PONY
PD

1212 - navy | granatowy
0808 - grey | szary
2828 - olive | oliwkowy
0303 - white | biały
3636 - fuchsia | fuksjowy
COMPOSITION | SKŁAD
65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

1212

100

0808

2828

0303

3636

101

HEXAGON PEARL

HEXAGON ARROW

SADDLE PAD | CZAPRAK

SADDLE PAD | CZAPRAK

• Innovative shape with profiled back line
• Finished with double decorative ropes and pearl tape
• Lined with a quick-dry mesh
• D-ring fixtures

• Innovative, profiled back line
• Quickly drying mesh lining
• D-rings attachments
• Innowacyjny kształt z profilowaną linią grzbietu
• Podszyty szybkoschnącą dzianinową siatką
• Mocowania do uchwytów D-ring
COLORS

• Innowacyjny, kształt z profilowaną linią grzbietu
• Wykończony dwoma połyskującymi sznurkami
i taśmą z pereł
• Podszyty szybkoschnącą siatką typu quick-dry
• Mocowania do uchwytów D-ring

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

3636 - fuchsia | fuksjowy
1212 - navy | granatowy
2828 - olive | oliwkowy
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1111 - grey | szary

DRE
VS
VSS
PD
PONY

COLORS

COMPOSITION | SKŁAD

3636

ROZMIARY

4141 - petrol | ciemnoniebieski
0101 - beige | beżowy
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
6464 - raspberry | malinowy

DRE
VS
VSS
PD

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester | 100% poliester

4141

2828
Art. 27511

0303

1010

1111

0101

0303

1010

HEXAGON ARROW

1212

6464

HEXAGON PEARL

FLY VEIL | NAUSZNIKI

Art. 27514

FLY VEIL | NAUSZNIKI

• Matching Hexagon Arrow saddle pads
• Ear part made of an elastic fabric

• Matching Hexagon Pearl saddle pads
• Ear part made of an elastic fabric

• Pasujące do czapraków Hexagon Arrow
• Uszy wykonane z elastycznej dzianiny

• Pasujące do czapraków Hexagon Pearl
• Uszy wykonane z elastycznej dzianiny

COLORS
KOLORY

3636 - fuchsia | fuksjowy
1212 - navy | granatowy
2828 - olive | oliwkowy
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1111 - grey | szary

SIZES

COLORS

ROZMIARY

FULL

ROZMIARY

4141 - petrol | ciemnoniebieski
0101 - beige | beżowy
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
6464 - raspberry | malinowy

FULL
COB

1212

2828

COMPOSITION | SKŁAD

3636

YARN: 100% cotton, EARS: 100% polyester
WŁÓCZKA: 100% bawełna, USZY: 100% poliester

YARN: 100% cotton, EARS: 100% polyester
WŁÓCZKA: 100% bawełna, USZY: 100% poliester

4141

0303

1010

1111

SIZES

KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD

102

SIZES

KOLORY

100% polyester | 100% poliester

1212

Art. 12531

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

Art. 12527

0101

0303

1010

1212

6464

103

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

A r t. 1 2 5 2 5

HEXAGON CRYSTAL
SADDLE PAD | CZAPRAK

• Elegantly finished saddle pad. Available in six beautiful,
classic colors, designed to perfectly match your needs
• Comfortable for the horse thanks to a special,
profiled back line, it does not press the withers or spine
• Breathable and quick-drying mesh lining
• Thanks to the short top straps and the specially matched
bottom straps, it is securely fastened to the saddle
• Decorated with glossy strip that gives it a distinct look
• Elegancko wykończony czaprak dostępny w sześciu
pięknych, klasycznych kolorach, zaprojektowany tak,
by idealnie dopasować go do swoich potrzeb
• Komfortowy dla konia dzięki specjalnej, profilowanej linii
grzbietu, nie uciska kłębu ani kręgosłupa
• Podszyty oddychającą i szybkoschnącą, siateczkową
podszewką
• Dzięki krótkim górnym mocowaniom D-ring oraz specjalnie
dopasowanym dolnym paskom, stabilnie mocuje się go do siodła
• Ozdobiony błyszczącą taśmą, która dodaje mu wyrazistości
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5555 - burgundy | bordowy
0808 - dark grey | ciemnoszary
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
0707 - dark green | ciemnozielony

DRE
VS
VSS
PD

5555

COMPOSITION | SKŁAD
65% polyester, 35% cotton, LINING: 100% micropolyester
65% poliester, 35% bawełna
PODSZEWKA: 100% mikropoliester

Art. 27510

0808

0303

1010

1212

0707

HEXAGON CRYSTAL
FLY VEIL | NAUSZNIKI

• Very elegant fly veil that matches the Hexagon Crystal saddle pad
• Finished with glossy tape
• Ears made of elastic and breathable soft knitted fabric
• Bardzo eleganckie nauszniki dopasowane do modelu
czapraka Hexagon Crystal
• Wykończone błyszczącą taśmą
• Uszy wykonane z elastycznej i oddychającej, miękkiej dzianiny
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5555 - burgundy | bordowy
0808 - dark grey | ciemnoszary
0303 - white | biały
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
0707 - dark green | ciemnozielony

FULL
COB

COMPOSITION | SKŁAD
5555

YARN: 100% cotton, EARS: 100% polyester
WŁÓCZKA: 100% bawełna, USZY: 100% poliester

0808

104

0303

1010

1212

0707

105

Art. 12523

• Elegantly finished saddle pad. Available in ten beautiful,
classic colors, designed to perfectly match your needs
• Comfortable for the horse thanks to a special,
profiled back line, it does not press the withers or spine
• Breathable and quick-drying mesh lining
• Thanks to the short top straps and the specially matched
bottom straps, it is securely fastened to the saddle
• Elegancko wykończony czaprak dostępny w dziesięciu pięknych,
klasycznych kolorach, zaprojektowany tak, by idealnie
dopasować go do swoich potrzeb
• Komfortowy dla konia dzięki specjalnej, profilowanej linii
grzbietu, nie uciska kłębu ani kręgosłupa
• Podszyty oddychającą i szybkoschnącą, siateczkową podszewką
• Dzięki krótkim górnym mocowaniom D-ring oraz specjalnie
dopasowanym dolnym paskom, stabilnie mocuje się
go do siodła

0505

COLORS

0101

0303

0202

1212

0808

0707

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0505 - blue | niebieski
0101 - beige | beżowy
0202 - brown | brązowy
0303 - white | biały
1212 - navy | granatowy
0707 - dark green | ciemnozielony
0808 - dark grey | ciemnoszary
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy

DRE
VS
VSS
PONY
PD

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

HEXAGON

SADDLE PAD | CZAPRAK

COMPOSITION | SKŁAD
65% polyester, 35% cotton, LINING: 100% micropolyester
65% poliester, 35% bawełna, PODSZEWKA: 100% mikropoliester
5555

1010

HEXAGON

Art. 27508

FLY VEIL | NAUSZNIKI

• Very elegant fly veil which matches the Hexagon saddle pad
• Available in ten colors
• Finished with decorative piping
• Ears made of elastic and breathable soft knitted fabric
• Bardzo eleganckie nauszniki dopasowane do modelu
czapraka Hexagon
• Dostępne w dziesięciu kolorach
• Wykończone lamówką
0505
COLORS

0101

1212

0202

0707

0303

0808

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0505 - blue | niebieski
0101 - beige | beżowy
0202 - brown | brązowy
0303 - white | biały
1212 - navy | granatowy
0707 - dark green | ciemnozielony
0808 - dark grey | ciemnoszary
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy

FULL

COMPOSITION | SKŁAD
YARN 100% cotton, EARS: 100% polyester
WŁÓCZKA: 100% bawełna, USZY: 100% poliester

1010

106

5555

107

HEXAGON AIR MESH
SADDLE PAD | CZAPRAK

• 5 layer saddle pad
• Featuring innovative 3D MESH
• Lined with quick drying and moisture absorbing mesh
• Profiled, anatomical shape for a perfect fit to the horse’s back
• D-Ring fixtures
• Ideal for extreme weather conditions
• Designed and made in Poland
• 5-warstwowy czaprak
• Wykonany z 3D MESH, nowoczesnego i technicznego materiału
• Podszyty szybkoschnącą siateczką absorbującą wilgoć
• Profilowany, anatomiczny kształt zapewnia idealne dopasowanie
do grzbietu konia
• Posiada mocowania do uchwytów D-ring
• Idealny na ekstremalne warunki pogodowe
• Zaprojektowany i wykonany w Polsce
COLORS

1111

SADDLE PADS | CZAPRAKI

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

Art. 12530

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1011

1111 - grey | szary
1011 - grey-black | szaro-czarny
1110 - black-grey | czarno-szary
1112 - navy-grey | granatowo-szary
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

DRE
VS
VSS

COMPOSITION | SKŁAD

1010

1110

100% polyester
100% poliester

1112

Art. 27513

1212

HEXAGON AIR MESH
FLY VEIL | NAUSZNIKI

• Made of quick drying and breathable 3D Mesh
• Ear part made of a quick dry fabric
• Perfectly match Hexagon Air Mesh saddle pads
• Uszyte z technicznej siateczki 3D Mesh, szybkoschnącej
i oddychającej
• Uszy wykonane z dzianiny typu Quick Dry
• Idealnie pasują do czapraków z serii Hexagon Air Mesh
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1112 - navy-grey | granatowo-szary
1110 - black-grey | czarno-szary
1111 - grey-black | szaro-czarny
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

FULL

COMPOSITION | SKŁAD
1112

100% polyester | 100% poliester

108

1110

1111

1212

1010

109

AZURYT

AMBER 2.0

SADDLE PAD | CZAPRAK

• Highest quality saddle pad made of satin
with attractive quilting
• Decorated with a double shiny string and jewel tape
• Lined with a quick dry fabric

• Decorated with silver piping
• Breathable and easy to wash mesh lining
• Anatomical shape ensures the horse’s comfort
• Wykończony srebrnym pipingiem
• Podszyty oddychającym i łatwym w praniu
podszyciem z siateczką
• Anatomiczny kształt gwarantuje koniowi komfort pracy
COLORS

• Najwyższej jakości, atrakcyjnie przepikowany czaprak
wykonany z atłasu
• Ozdobiony podwójnym, połyskującym sznurkiem
i biżuteryjną taśmą
• Podszyty szybkoschnącą tkaniną typu „quick dry”

SIZES

KOLORY

COLORS

ROZMIARY

7373 - blue | niebieski
0404 - red | czerwony
1212 - navy | granatowy
0707 - dark green | ciemnozielony
7272 - green | zielony
5555 - burgundy | bordowy
0303 - white | biały
4343 - lime green | limonkowy
6868 - light blue | jasnoniebieski
2727 - plum | śliwkowy

Art. 12521

SADDLE PAD | CZAPRAK

DRE
VS
VSS
PONY
PD
P1 VS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0303 - white | biały
0808 - grey | szary
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy
1212 - navy | granatowy
2828 - olive | oliwkowy
0101 - beige | beżowy

VS
DRE

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester | 100% poliester

1010 - black | czarny
0808 - grey | szary
0202 - brown | brązowy

DRE
VS
VSS

COMPOSITION | SKŁAD
7373

65% polyester, 35% cotton
65% poliester, 35% bawełna

0303

0808

1010

5555

1212

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

Art. 12522

2828
0101

AZURYT

Art. 27507

FLY VEIL | NAUSZNIKI

• Exclusive fly veil made of high quality cotton,
decorated with double piping and a crystal strip
• The earpieces are made of an elastic fabric
which ensures a perfect fit

0404

1212

0707

• Ekskluzywne nauszniki z wysokiej jakości bawełny
ozdobione podwójnym sznurkiem i taśmą biżuteryjną
• Uszy wykonane z elastycznej dzianiny dzięki czemu
idealnie dopasowują się do uszu konia

7272

COLORS

5555

0303

4343

6868

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0303 - white | biały
0808 - grey | szary
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy
1212 - navy | granatowy
2828 - olive | oliwkowy
0101 - beige | beżowy

FULL

COMPOSITION | SKŁAD
YARN: 100% cotton, EARS: 100% polyester
WŁÓCZKA: 100% bawełna, USZY: 100% poliester

2727

1010

0808

0202

0303

110

0808

1010

5555

1212

2828

0101

111

BASEL

COZY

Art. 26619

STABLE RUG | DERKA STAJENNA

• Ideal for everyday use as well as for competitions
• Back line made of 3D air mesh for better air circulation
and a perfect fit
• Lined with high quality faux fur
• Quilted in a herringbone pattern, embroidered Fair Play logo
• Professional look for every saddle, both dressage and jumping

AUTUMN/WINTER

• Made of 300 D HEAVY FABRIC
• Comfortable, soft-filled collar
• Fastened on the front with double galvanized buckles
• Equipped with detachable surcingles and tail guard
• Attachment straps under the tail
• Lateral gussets allowing freedom of movement
• Filling 200 GSM
• Wykonana z mocnego materiału 300 D
• Wygodny, miękko wypełniony kołnierz
• Zapinana z przodu na dwie ocynkowane, metalowe sprzączki
• Wyposażona w odpinane pasy krzyżowe oraz ochraniacz na ogon
• Posiada paski mocujące pod ogon
• Rozcięcia boczne, zapewniające swobodę ruchu konia
• Wypełnienie 200 GSM

• Idealna do użytku codziennego jak i na zawody
• Linia grzbietu wykonana z siatki 3D air mesh dla lepszej
cyrkulacji powietrza i maksymalnego dopasowania
• Podszyta wysokiej jakości sztucznym futerkiem
• Pikowana w jodełkę, ozdobiona haftem z logo Fair Play
• Zapewnia profesjonalny wygląd każdego siodła
zarówno ujeżdzeniowego jak i skokowego

COLORS
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
2727 - plum | śliwkowy

FULL

RUGS | DERKI

SADDLE PADS & FLY VEILS | CZAPRAKI I NAUSZNIKI

Art. 25251

SHOCK ABSORBING FAUX FUR HALF-PAD | PODKŁADKA FUTRZANA POD SIODŁO

DETAILS | DETALE:

COMPOSITION | SKŁAD

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy

XS/115
S/125
M/135
L/145
XL/155
XXL/165

COMPOSITION | SKŁAD

OUTER SHELL: 100% cotton
PADDING: 100% polyester
LINING: top quality fake fur 100% polyester
WARSTWA WIERZCHNIA: 100% bawełna
WYPEŁNIENIE: 100% poliester
PODSZEWKA: wysokiej jakości sztuczne futro 100% poliester

OUTER SHELL: 100% polyester
PADDING: 100% polyester, LINING 60% polyester, 40% cotton
WARSTWA WIERZCHNIA: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester
Podszewka 60% Poliester, 40% Bawełna
1010

1212

2727

SADDLE PAD WITH SYNTHETIC FUR
PODKŁADKA POD SIODŁO ZE SZTUCZNEGO FUTERKA
Art. 25250

• Anatomic saddle pad made of synthetic fur
• Upper side made of quilted cotton
• Developed for better saddle fit and shock absorption
• Anatomiczna podkładka z syntetycznego futerka
• Z wierzchu pokryta pikowaną bawełną
• Umożliwia lepsze dopasowanie siodła oraz absorbuje wstrząsy.
COLORS
KOLORY

0002 - brown | brązowy
0010 - black | czarny
0012 - navy | granatowy

SIZES

ROZMIARY

FULL
0002

COMPOSITION | SKŁAD
OUTER SHELL: 65% polyester 35% cotton
PADDING: 10mm sponge, 120g polyfelt
LINING: top quality sheepskin like fur (100% polyester)
WARSTWA WIERZCHNIA: 65% polyester, 35% bawełna
WYPEŁNIENIE: 10mm gąbka, 120g polifilc
PODSZEWKA: wysokiej jakości sztuczne futro (100% poliester)

0010

112

0012

113

TARTAS

FALSTERBO

FLEECE RUG WITH A COLLAR | DERKA POLAROWA Z KOŁNIERZEM

• Made of heavy fabric composed of wool
and polyester fibers
• Comfortable, soft-filled collar
• Fastened on the front with double galvanized buckles
• Equipped with detachable surcingles
• Attachment straps under the tail
• Decorated with rope

• Made of high quality, thick (400 GSM), double-sided,
non-pilling fleece
• Comfortable, soft-filled collar
• Fastened on the front with double galvanized buckles
• Equipped with detachable surcingles
• Attachment straps under the tail
• Decorative with bi-color rope and an eye-catching
Fair Play logo on the side

• Wykonana z mocnego materiału, mieszanki wełny i poliestru
• Wygodny, miękko wypełniony kołnierz
• Zapinana z przodu na dwie ocynkowane, metalowe sprzączki
• Wyposażona w odpinane pasy krzyżowe
COLORS
KOLORY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

Art. 26613

RUGS | DERKI

RUGS | DERKI

Art. 26620

WOOL RUG | DERKA WEŁNIANA

• Wykonana z wysokiej jakości, grubego (400 GSM),
dwustronnie niemechacącego się polaru
• Wygodny, miękko wypełniony kołnierz
• Zapinana z przodu na dwie ocynkowane, metalowe sprzączki
• Wyposażona w odpinane pasy krzyżowe
• Posiada paski mocujące pod ogon
• Ozdobiona dwukolorowym sznurkiem oraz efektownym logo
Fair Play na boku

SIZES

ROZMIARY

S/125
M/135
L/145
XL/155
XXL/165

1255

1010

COLORS
KOLORY

COMPOSITION | SKŁAD

1255 - burgundy-navy
bordowo-granatowy
1112 - navy-grey | granatowo-szary
1110 - black-grey | czarno-szary

60% wool, 40% polyester
60% wełna, 40% poliester

SIZES

ROZMIARY

XS/115
S/125
M/135
L/145
XL/155
XXL/165

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester | 100% poliester
1212

114

1112

1110

115

ERMELO

AACHEN Art. 26612
PARADE FLEECE RUG | DERKA POLAROWA, PARADNA

MESH & FLEECE RUG | DERKA SIATKOWO-POLAROWA

• Made of high quality, thick (400 GSM), double-sided,
non-pilling fleece
• Decorated on the front with a Fair Play logo flap
and metal buckles
• With touch and close fastening and equipped
with detachable surcingles
• Decorative silver thread and braided rope under the tail

• Top made of high quality double-sided, non-pilling fleece
• Bottom part made of durable, thick polyester mesh
• Ideal for transport, competition, etc.
• Fastened on the front with two touch and close straps
• Equipped with detachable surcingles
• Attachment straps under the tail
• Decorated with eye-catching trimming

• Wykonana z wysokiej jakości, grubego (400 GSM),
dwustronnie niemechacącego się polaru
• Ozdobiona z przodu klapką z efektownym logo Fair Play,
zapinana na rzep oraz dwie ocynkowane, metalowe sprzączki
• Wyposażona w odpinane pasy krzyżowe
• Ozdobiona srebrnym sznurkiem oraz plecionym sznurem
pod ogon

• Górna część wykonana z wysokiej jakości dwustronnie
niemechacącego się polaru
• Dolna część wykonana z mocnej, grubej, poliestrowej siatki
• Idealna na transport, zawody oraz do boksu
• Zapinana z przodu na dwa pasy z rzepami
• Wyposażona w odpinane pasy krzyżowe
• Posiada paski mocujące pod ogon
• Ozdobiona efektowną lamówką

COLORS

COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0312 - navy-white | granatowo-biały

S/125
M/135
L/145
XL/155
XXL/165

RUGS | DERKI

RUGS | DERKI

Art. 26614

KOLORY

1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy
5555 - burgundy | bordowy

1010

COMPOSITION | SKŁAD

SIZES

ROZMIARY

XS/115
S/125
M/135
L/145
XL/155
XXL/165

COMPOSITION | SKŁAD

100% polyester | 100% poliester

100% polyester | 100% poliester

1212

5555

FRITZENS

Art. 26616

FLEECE TRAINING RUG | PÓŁDERKA POLAROWA

• Made of high quality, thick (400 GSM), double-sided,
non-pilling fleece
• Ideal before and after training
• Attachment straps under the tail
• With touch and close fastening
• Decorated with silver thread and a braided rope under
the tail as well as an eye-catching Fair Play logo on the side
• Wykonana z wysokiej jakości grubego (400 GSM),
dwustronnie niemechacącego się polaru
• Idealna zarówno przed, jak i po treningu
• Posiada paski mocujące pod ogon
• Zapinana z przodu na rzep
• Ozdobiona srebrnym sznurkiem, plecionym sznurem
pod ogon oraz efektownym logo Fair Play na boku
5555
COLORS

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

5555 - burgundy | bordowy
1010 - black | czarny
1212 - navy | granatowy

M/135
L/145

COMPOSITION | SKŁAD
100% polyester | 100% poliester

116

1010

1212

117

PRO DRESSAGE BOOTS | OCHRANIACZE UJEŻDŻENIOWE

PROTECTION BOOTS | OCHRANIACZE
• Elegant all-round, therapeutic horse boots
dedicated for dressage, jumping and other equestrian disciplines
• Made of a hard shell integrated between a durable printed PU
outer material and 0,6 cm thick neoprene lining to protect
the horse’s leg against knocks
• Easy and quick to put on thanks to strong touch
and close straps
• Dirt repellent and easy to clean PU outer material
• Washable at 30°C
• Sold in pairs

• Made of durable neoprene and lined with soft,
durable synthetic fur
• Stabilized thanks strong, durable touch and close
fastening – either 2 or 3 depending on the size
• Elastic inserts prevent a too tight fit
• Sold in pairs
• Wykonane z trwałego neoprenu podszytego futrem
syntetycznym o wysokiej jakości
• Stabilizowane przez 2 lub 3 mocne zapięcia na rzepy
w zależności od rozmiaru
• Elastyczne wstawki zapobiegające zaciśnięciu zapięcia na nodze
• Sprzedawane w parach
COLORS

1212

• Eleganckie ochraniacze przeznaczone do ujeżdżenia, skoków
oraz do pozostałych dyscyplin
• Wykonane z twardej skorupy umieszczonej pomiędzy mocnym
zewnętrznym materiałem z polipropylenu, a grubym neoprenem
0,6 cm aby jak najlepiej chronić nogi konia
przed ewentualnym urazem
• Zapinane na mocne „rzepy” ułatwiające ich zakładanie
• Zewnętrzny materiał (PU) jest odporny na zabrudzenia i jest łatwy
w pielęgnacji
• Możliwość prania w temperaturze 30°C
• Sprzedawane w parach

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
0010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy
0003 - white | biały

M
L
XL

Art. 50626

1010
0003

BOOTS | OCHRANIACZE

BOOTS | OCHRANIACZE

TACT

CADENCE

Art. 50618

COMPOSITION | SKŁAD
COLORS

PU, neoprene lining, high quality faux fur
PU, podszewka z neoprenu, wysokiej jakości sztuczne futro

5555

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny
5555 - burgundy | bordowy
0303 - white | biały

COB FRONT
COB BACK
FULL FRONT
FULL BACK

COMPOSITION | SKŁAD
PU, neoprene lining
PU, podszewka z neoprenu

1212

0010

5555
0303

Art. 30015 TROT
NEOPRENE OVERREACH BOOTS WITH FUR
KALOSZKI NEOPRENOWE Z FUTERKIEM
• Made of a thick and durable neoprene coated
with durable, printed PU fabric
• Protect the coronet and heel
• Top part lined with faux fur
• Cut at the back for stability
• With durable touch and close fastening
• Sold in pairs

1055

0003

ROZMIARY

0003 - white | biały
5555 - burgundy | bordowy
1212 - navy | granatowy
0010 - black | czarny

M
L
XL

• Soft neoprene lining and double elastic touch
and close fastenings
• Anatomic shape and additional PVC reinforcement
on the fetlock ensure perfect protection for legs
• Set of 4 pcs
• Podszyte miękkim neoprenem oraz wyposażone w podwójne,
elastyczne zapięcia na rzep
• Anatomiczny kształt oraz dodatkowe wzmocnienie PVC,
na wysokości pęciny, dają gwarancję ochrony nóg konia
• Komplet 4 sztuk

5555

COLORS

SIZES

KOLORY

Art. 50605

PROTECTION BOOTS | OCHRANIACZE
1014

• Wykonane z grubego i trwałego neoprenu obszytego
mocnym drukowanym materiałem PU
• Chronią piętkę oraz koronkę kopyta
• Górna krawędź podszyta futrem syntetycznym o wysokiej jakości
• Wycięcie z tyłu stabilizujące ułożenie
• Zapinane na mocny, trwały rzep
• Sprzedawane w parach
COLORS

PRO

1212

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

1014 - light grey-black | jasnoszaro-czarny
1055 - burgundy-black | bordowo-czarny
1012 - navy-black | granatowo-czarny
1010 - black-black | czarno-czarny

FULL

COMPOSITION | SKŁAD

COMPOSITION | SKŁAD

PU, neoprene lining
PU, podszewka z neoprenu

PU, neoprene lining, high quality faux fur
PU, podszewka z neoprenu, wysokiej jakości sztuczne futro
0010
1012
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1010
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BANDAGE LININGS Art. 59012
PODKŁADKI

• Protectors, ideal for use in stables, on paddocks or during transport
• They help provide better blood supply to the horse’s legs, prevent swelling
and inflammation
• The outer shell is made of strong neoprene
and is equipped with four practical touch and close fastenings for quick
attachment or removal
• The inner material, directly adjacent to the horse’s legs, is made of soft polyester
material with the addition of special ceramic fibres - CERAMIC-tech™
• The inner material is removable, which allows it to be detached and easily washed
• Sold in pairs

• Soft Tricot outer layer. Lining made of a very durable,
smooth technical fabric, which gives a better moisture
absorption and quicker drying effect
• Touch and close fastening for comfortable bandaging
• Set of 4
• Wykonane od zewnątrz z miękkiego trykotu,
a od wewnątrz z bardzo wytrzymałej, przyjemnej w dotyku
tkaniny technicznej, która świetnie wchłania wilgoć,
odprowadzając ją na zewnątrz
• Wyposażone w rzepy ułatwiające bandażowanie
• Komplet 4 sztuk

• Ochraniacze idealne do stosowania w stajni, na padoku czy podczas transportu
• Pomagają zapewnić lepsze ukrwienie nóg konia, zapobiec
powstawaniu obrzęków i stanów zapalnych
• Zewnętrzna powłoka wykonana jest z mocnego neoprenu, wyposażona w cztery
praktyczne zapięcia na rzep, co umożliwia ich szybkie założenie lub zdjęcie
• Materiał wewnętrzny, bezpośrednio przylegający do nóg konia wykonany jest
z miękkiego materiału poliestrowego z domieszką specjalnych włókien
ceramicznych - CERAMIC-tech™
• Materiał wewnętrzny jest zdejmowalny, co umożliwia jego odczepienie i łatwe wypranie
• Sprzedawane w parach
COLORS

COLORS

0308

SIZES

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0308 - grey-white | szaro-biały
0310 - black-white | czarno-biały
0312 - navy-white | granatowo-biały
0303 - white-white | biało-biały

30 x 45 cm

KOLORY

ROZMIARY

COMPOSITION | SKŁAD

1010 - black | czarny

FULL
COB
PONY

OUTER LAYER: 100% polyester
INNER LAYER: 1 cm sponge + 100% polyester
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliester
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 1 cm gąbka + 100% poliester

COMPOSITION | SKŁAD
OUTER SHELL: 100% neoprene
LINING: 100% infused ceramic polyester
WARSTWA WIERZCHNIA: 100% neopren
PODSZEWKA: 100% poliester z domieszką włókien ceramicznych

0310

0312

LININGS | PODKŁADKI

BOOTS | OCHRANIACZE

Art. 50705 CERAMIC
STABLE WRAPS | OCHRANIACZE STAJENNE

0303

BANDAGE LININGS
PODKŁADKI

Art. 59019

• Soft Tricot outer layer. Lining made of very durable,
smooth technical fabric, which gives a better moisture
absorption and quicker drying effect
• Touch and close fastening for comfortable bandaging
• Set of 4
• Wykonane od zewnątrz z miękkiego trykotu,
a od wewnątrz z bardzo wytrzymałej, przyjemnej w dotyku
tkaniny technicznej, która świetnie wchłania wilgoć,
odprowadzając ją na zewnątrz
• Wyposażone w rzepy ułatwiające bandażowanie
• Komplet 4 sztuk

COLORS

0312

SIZES

KOLORY

ROZMIARY

0312 - navy-white | granatowo-biały
0303 - white-white | biało-biały
0311 - grey-white | szaro-biały
0310 - black-white | czarno-biały

FRONT:29x42cm
BACK:32x45cm

COMPOSITION | SKŁAD

0303

120

0311

0310

OUTER LAYER: 100% polyester
INNER LAYER: 1 cm sponge + 100% polyester
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: 100% poliester
WARSTWA WEWNĘTRZNA: 1 cm gąbka + 100% poliester
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GRAND Art. 54038
MANE AND TAIL BRUSH
SZCZOTKA DO GRZYWY I OGONA

• Elegant grooming brush
• Synthetic leather finish with
an embossed Fair Play logo
• Soft, anti-slip edge

• Elegant brush for easy mane
and tail grooming
• Handle finished with synthetic
leather with an embossed
Fair Play logo

• Elegancka szczotka do pielęgnacji
sierści
• Wykończona imitacją skóry
z wytłoczonym logo Fair Play
• Miękkie, antypoślizgowe obrzeże
COLORS | KOLORY:
0055 - burgundy | bordowy
0012 - navy | granatowy
0011 - dark grey | ciemnoszary

• Elegancka szczotka ułatwiająca
rozczesywanie grzywy i ogona
• Rączka wykończona imitacją skóry
z tłoczonym logo Fair Play

0055

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 18,3 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 6 cm
BRISTLE LENGTH
DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 4,5 cm

COLORS | KOLORY:
0055 - burgundy | bordowy
0011 - dark grey | ciemnoszary
0012 - navy | granatowy

0012

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 24,5 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 10 cm
BRISTLE LENGTH
DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 2,3 cm

Art. 54035 GRAND
BODY BRUSH | SZCZOTKA OWALNA

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

Art. 54034 GRAND
DANDY BRUSH | SZCZOTKA PODŁUŻNA

0011

• Elegant grooming brush
• Synthetic leather finish with
an embossed Fair Play logo
• Soft, anti-slip edge

0055

0011

0012

• Elegancka szczotka do sierści
• Wykończona imitacją skóry
z wytłoczonym logo Fair Play
• Miękkie, antypoślizgowe obrzeże
COLORS | KOLORY:
0055 - burgundy | bordowy
0012 - navy | granatowy
0011 - dark grey | ciemnoszary

GRAND

0055

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 18,3 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 9 cm
BRISTLE LENGTH | DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 2,8 cm

• Equipped with 4 double-sided
stainless steel rings with
adjustable positioning
• Ideal for loosening grime
and shedding hair
• Handle finished with synthetic
leather with an embossed
Fair Play logo

0012

Art. 54036

GRAND

FACE BRUSH
SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA GŁOWY

0011

• Wyposażone w 4 dwustronne
pierścienie ze stali nierdzewnej
o regulowanym położeniu
• Idealne, gdy konie zmieniają sierść
lub do rozczesywania „zaklejek”
• Rączka wykończona imitacją skóry
z tłoczonym logo Fair Play

• Elegant head grooming brush
• Synthetic leather finish with
an embossed Fair Play logo
• Soft, anti-slip edge
• Elegancka szczotka do czyszczenia
głowy konia
• Wykończona imitacją skóry
z wytłoczonym logo Fair Play
• Miękkie, antypoślizgowe obrzeże

COLORS | KOLORY:
0012 - navy | granatowy
0011 - dark grey | ciemnoszary
0055 - burgundy | bordowy

0055

COLORS | KOLORY:
0055 - burgundy | bordowy
0012 - navy | granatowy
0011 - dark grey | ciemnoszary
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 13 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 4,3 cm
BRISTLE LENGTH
DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 2,6 cm

Art. 13826

REVERSIBLE CURRY COMB GRAND
DWUSTRONNE ZGRZEBŁO
METALOWE

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 26,5 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 10 cm
0012

0012

0011

0055

0011
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• Flexible body brush with synthetic bristles
• Great anatomical fit thanks to double flexing
sections on the back

• Elegant sweat scrap
• Handle finished with synthetic
leather with an embossed
Fair Play logo

• Elastyczna szczotka z syntetycznego włosia
• Anatomicznie dopasowana dzięki podwójnie
zginanemu grzbietowi

• Elegancka ściągaczka do potu
• Rączka wykończona imitacją skóry
z tłoczonym logo Fair Play

COLORS | KOLORY:
7612 - apricot-navy | morelowo-granatowy
1912 - lavender-navy | lawendowo-granatowy
6002 - orange-brown | pomarańczowo-brązowy
4312 - lime green-navy | limonkowo-granatowy
0810 - grey-black | szaro-czarny
1202 - navy-brown | granatowo-brązowy
0410 - red-black | czerwono-czarny
1312 - light blue-navy | jasnoniebiesko-granatowy
3912 - lemon-navy | cytrynowo-granatowy

COLORS | KOLORY:
0012 - navy | granatowy
0055 - burgundy | bordowy
0011 - dark grey | ciemnoszary
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 21 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 23 cm

0012

0011

0055

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 19 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 9,5 cm
BRISTLE LENGTH | DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 2,5 cm

Art. 59016 GRAND
HOOF PICK | KOPYSTKA DO KOPYT

7612

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

FLEXIBLE BODY BRUSH Art.54011
SZCZOTKA ELASTYCZNA

Art. 13824 GRAND
SWEAT SCRAPER
ŚCIĄGACZKA DO POTU

7612

• Elegant hoof pick
• Equipped with a metal scraper
and firm bristle brush
• Handle finished with synthetic
leather with an embossed
Fair Play logo
• Elegancka kopystka
do czyszczenia kopyt
• Wyposażona w metalowy skrobak
oraz szczoteczkę ze sztywnego
włosia
• Rączka wykończona imitacją skóry
z tłoczonym logo Fair Play

1912

6002

4312

0810

1202

Art. 54037

1312

3912

MANE AND TAIL BRUSH Art. 54010
SZCZOTKA DO GRZYWY I OGONA

COLORS | KOLORY:
0012 - navy | granatowy
0055 - burgundy | bordowy
0011 - dark grey | ciemnoszary
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 17,5 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 3,5 cm
BRISTLE LENGTH
DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 3 cm

0410

• Easy mane and tail grooming
• Equipped with an anti-slip rubber handle
0012

0055

• Ułatwia rozczesywanie grzywy i ogona
• Wyposażona w antypoślizgową, ogumowaną
rączkę

0011

COLORS | KOLORY:
3912 - lemon-navy | cytrynowo-granatowy
1912 - lavender-navy | lawendowo-granatowy
3002 - orange-brown | pomarańczowo-brązowy
4312 - lime green-navy | limonkowo-granatowy
1202 - navy-brown | granatowo-brązowy
0410 - red-black | czerwono-czarny
0810 - grey-black | szaro-czarny
7612 - apricot-navy | morelowo-granatowy
1312 - light blue-navy | jasnoniebiesko-granatowy

GRAND

HOOF BRUSH | SZCZOTKA DO KOPYT

• Elegant brush with stiff, synthetic
bristles for hoof cleaning
• Handle finished with synthetic
leather with an embossed
Fair Play logo

3912

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 23 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 10 cm
BRISTLE LENGTH | DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 2 cm

• Elegancka szczotka ze sztywnego
syntetycznego włosia
do czyszczenia kopyt
• Rączka wykończona imitacją skóry
z tłoczonym logo Fair Play
COLORS | KOLORY:
0011 - dark grey | ciemnoszary
0055 - burgundy | bordowy
0012 - navy | granatowy

1912

3002

4312

1202

0410

0810

7612

1312

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 25,5 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 6,5 cm
BRISTLE LENGTH
DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 4 cm
0011

124

0055

0012
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Art. 54033 SMART BRUSH
SZCZOTKA SMART BRUSH
• Plastic brush with plastic bristles
• For coat, leg and hoof care
• Plastikowa szczotka z plastikowym włosiem
• Do pielęgnacji sierści, nóg i kopyt

• Transparent curry comb, made
of rubber with glitter

COLORS | KOLORY:
0076 - apricot | morelowy
0039 - lemon | cytrynowy
0043 - lime green | limonkowy
0005 - blue | niebieski
0068 - turquoise | turkusowy
0012 - navy | granatowy

• Transparentne zgrzebło wykonane
z gumy z brokatem
COLORS | KOLORY:
0009 - yellow | żółty
0004 - red | czerwony
0005 - blue | niebieski
0006 - green | zielony
0060 - orange | pomarańczowy
0029 - pink | różowy

0009

0076
0076

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 16,5 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 6,5 cm

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 16 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 11 cm

0004

0039

0043

0005

0068

0005

0006

0060

0029

TRANSPARENT RUBBER CURRY
COMB WITH GLITTER Art. 13827
ZGRZEBŁO GUMOWE
TRANSPARENTNE

0012

BODY BRUSH
SZCZOTKA DO SIERŚCI
Art. 54012

• Large, wooden back body brush with soft
PCV bristles

• Transparent curry comb, made
of rubber with glitter

• Duża, drewniana szczotka z miękkim
włosiem PVC

• Transparentne zgrzebło wykonane
z gumy z brokatem

0505

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 22 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 9 cm
BRISTLE LENGTH | DŁUGOŚĆ WŁOSIA: 2,6 cm

COLORS | KOLORY:
0404 - red | czerwony
0505 - blue | niebieski
2929 - pink | różowy

Art. 13817

DOUBLE SIDED CURRY COMB
ZGRZEBŁO METALOWE
DWUSTRONNE

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 15 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 12,5 cm
0404

• Equipped with 4 double-sided stainless steel
rings with adjustable positioning
• Ideal for loosening grime and shedding hair
• Plastic handle

2929

HOOF PICK Art. 59008
KOPYSTKA API

• Wyposażone w 4 dwustronne pierścienie
ze stali nierdzewnej o regulowanym położeniu
• Idealne gdy konie zmieniają sierść
lub do rozczesywania „zaklejek”
• Zakończone plastikową rączką

• Hoof pick with a rubber handle
• Equipped with a metal scraper
and stiff bristle brush

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 24 cm

• Kopystka do czyszczenia kopyt
z ogumowaną rączką
• Wyposażona w metalowy
skrobak oraz szczoteczkę
ze sztywnego włosia

Art. 13010 PLASTIC

CURRY COMB
ZGRZEBŁO IGIEŁKOWE

• For coat, mane and tail Perfect
for removing dirt and grime
• Adjustable hand strap
• Do sierści, grzywy i ogona
• Idealne do czyszczenia „zaklejek”
• Regulowany pasek na dłoń
COLORS | KOLORY:
0707 - green | zielony
0909 - yellow | żółty
0404 - red | czerwony
6060 - orange | pomarańczowy
1919 - lavender | lawendowy
4343 - lime green | limonkowy
1010 - black | czarny
0505 - blue | niebieski
1616 - purple | fioletowy

126

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 18 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 8,5 cm

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

TRANSPARENT RUBBER
CURRY COMB Art. 13814
ZGRZEBŁO GUMOWE
TRANSPARENTNE

0707

0060

0909

0404

6060

1919

4343

1010

0505

1616

0009

0004

0016

0006

0029

COLORS | KOLORY:
0060 - orange | pomarańczowy
0004 - red | czerwony
0009 - yellow | żółty
0006 - green | zielony
0016 - lavender | lawendowy
0012 - navy | granatowy
0029 - pink | różowy
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 16 cm

0012
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• For cleaning hooves
• Equipped with a metal scraper
and stiff bristle brush
• Handle finished with
a decorative horse head

0004

0006
0005

0016

0010

0009

COMPETITION STARTING NUMBERS, 3 DIGITS
NUMEREK STARTOWY 3-CYFROWY Art. 14041
• Attached with elastic band or touch and close fastening
• Mocowany na gumkę lub rzep
SIZE | ROZMIAR: 11,5 cm x 11,5 cm

• Kopystka do czyszczenia kopyt
• Wyposażona w metalowy
skrobak oraz szczotkę
ze sztywnego syntetycznego
włosia
• Rączka zakończona ozdobną
głową konia

COMPETITION STARTING NUMBERS, 4 DIGITS
NUMEREK STARTOWY 4-CYFROWY Art. 14042
• Attached with elastic band or touch and close fastening
• Mocowany na gumkę lub rzep
SIZE | ROZMIAR: 10 cm x 10 cm

COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0016 - purple | fioletowy
0005 - blue | niebieski
0006 - green | zielony
0004 - red | czerwony
0009 - yellow | żółty
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 16 cm

Art. 13821 SWEAT

SCRAPER
ŚCIĄGACZKA DO POTU

• Useful for removing sweat
or excess water after bathing
• Przydatna do usuwania
nadmiaru potu lub wody
po kąpieli konia
COLORS | KOLORY:
0005 - blue | niebieski
0068 - turquoise | turkusowy
0009 - yellow | żółty
0076 - apricot | morelowy
0043 - lime | limonkowy

COMPETITION ACCESSORIES | AKCESORIA NA ZAWODY

GROOMING | CZYSZCZENIE KONIA

HOOF PICK
KOPYSTKA API

Art. 59009

0005

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 21 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 22 cm

0068

0009

0076

0043

HOOF OIL BRUSH
PĘDZELEK Z POKRYWKĄ

Art. 59042

• Plastic brush with cap
• Useful for applying oil
to hooves
• Made of boar hair
• Plastikowy pędzelek z pokrywką
• Przydatny do aplikowania oleju
do kopyt
• Wykonany z włosia dzika

0019

0043

0002

0012

0060

0004

COLORS | KOLORY:
0019 - lavender | lawendowy
0043 - lime green | limonkowy
0002 - brown | brązowy
0012 - navy | granatowy
0060 - orange | pomarańczowy
0004 - red | czerwony

128
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• Practical comb with buckle
• Mades braiding easy
• Praktyczny grzebień, wyposażony
w klamrę
• Ułatwia zaplatanie
koreczków przed zawodami
COLOR | KOLOR:
0010 - black | czarny
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 20 cm

MANE BRAIDING BANDS Art. 59018
SILIKONOWE GUMKI
DO GRZYWY I OGONA
• Durable silicone bands for mane
and tail, packed in a plastic
container 350 pcs
• Wytrzymałe silikonowe gumki
do grzywy i ogona, pakowane
w plastikowy pojemnik po 350 sztuk
QUANTITY | ILOŚĆ: 350 pcs | 350 sztuk
COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0003 - white | biały
0021 - silver | srebrny

COMPETITION ACCESSORIES | AKCESORIA NA ZAWODY

COMPETITION ACCESSORIES | AKCESORIA NA ZAWODY

BRAIDING COMB Art. 54039
GRZEBIEŃ Z KLAMRĄ

MANE BRAIDING BANDS Art. 59005
GUMKI DO GRZYWY I OGONA
QUANTITY | ILOŚĆ:
500 pcs | 500 sztuk
COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0003 - white | biały

MANE BRAIDING BANDS Art. 59000
GUMKI DO GRZYWY I OGONA
• In a handy bag with handle, fastened
with snaps
• Wygodne opakowanie
z uchwytem, zapinane na zatrzask
QUANTITY | ILOŚĆ:
1000 pcs | 1000 sztuk
COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0003 - white | biały

130

131

Sales to selected countries only

Sales to selected countries only

OINTMENT BLUE GEL
WCIERKA

• Relaxing gel developed especially for sport horses
• Thanks to its natural ingredients, it provides
relaxation for the horse’s legs after extensive training

• Warming and soothing ointment
• The best support in reducing
tiredness of joints,
muscles and tendons

• Relaksujący żel opracowany specjalnie dla koni
sportowych
• Dzięki swoim naturalnym składnikom zapewnia
nogom konia ulgę po długim wysiłku
Art. 774 BOTTLE | BUTELKA 500 ml
Art. 775 DOSING BOTTLE
BUTELKA Z DOZOWNIKIEM 1000 ml

• Wcierka rozgrzewająco-łagodząca
• Najlepsza pomoc w łagodzeniu
zmęczenia stawów, mięśni i ścięgien
Art. 771 BOTTLE | BUTELKA 500 ml
Art. 772 DOSING BOTTLE
BUTELKA Z DOZOWNIKIEM 1000 ml

NOURISHING
AND PROTECTIVE SHAMPOO
SZAMPON
ODŻYWCZO-OCHRONNY
• Propolis enriched shampoo, specially
formulated for the horse’s coat and hair
• Szampon opracowany specjalnie
dla końskiej sierści, grzywy i ogona
z dodatkiem propolisu
Art. 530 BOTTLE | BUTELKA 1000 ml

• Natural hoof ointment formulated for hoof
hygiene, protection and improved elasticity
• Based on all natural substances such as suet,
lanolin, virgin beeswax and vegetable oils
• Naturalny smar do kopyt opracowany
dla higieny, ochrony i elastyczności kopyt
• Stworzony na bazie naturalnych substancji
takich jak smalec, lanolina, wosk pszczeli
i oleje roślinne

VEGETABLE PINE TAR
DZIEGIEĆ-SMOŁA SOSNOWA

LIQUID FOR FROG VILLATE
PŁYN NA STRZAŁKI KOPYT

• The tar protects the hooves by hindering attacks
of polluting agents and keeps them in a clean,
hygienic state

• Excellent, propolis-based hoof cleaner.
It removes impurities and keeps the frog
in an optimal hygienic state

• Dziegieć przyczynia się do ochrony kopyta,
utrudniając wnikanie zanieczyszczeń i wilgoci oraz
utrzymując je w stanie właściwej higieny i kondycji

• Doskonały środek do kopyt z propolisem usuwa zanieczyszczenia i utrzymuje strzałki
kopytowe we właściwej higienie i kondycji

Art. 784 BOTTLE SPRAY | BUTELKA SPRAY 500 ml

Art. 503 SPRAY | SPRAY 500 ml

Art. 501 CONTAINER | POJEMNIK 1000 ml

SHAMPOO FOR GREY
HORSES
SZAMPON
DLA SIWYCH KONI
• Enriched with special
substances, it eliminates yellow
spots restoring the horse’s natural
white tone of coat
• Delicate and safe on the horse’s
skin
• Wzbogacony specjalnymi
substancjami eliminuje
żółte plamy
• Przywraca biały odcień sierści,
delikatny dla skóry konia
Art. 786 BOTTLE | BUTELKA 1000 ml

MANE, TAIL AND
COAT LOTION
HORSE SHEEN
LOTION DO SIERŚCI,
GRZYWY I OGONA

AROMATIC
PREPARATION
FSTOP STRONG
PREPARAT
ZAPACHOWY

AROMATIC
PREPARATION
FSTOP
PREPARAT
ZAPACHOWY

• Keeps the horse’s coat, tail
and mane shiny, easy
to groom and dust free

• Aromatic preparation for
horses, based on natural
geranium and citronella
perfume oils
• Concentrated formula

• Aromatic preparation
for horses, based on natural
geranium and citronella
perfume oils

• Nadaje wspaniały połysk,
zapobiega splątywaniu oraz
zapewnia jedwabistą
miękkość grzywy i ogona
Art. 514 SPRAY | SPRAY 500 ml
Art. 565 SPRAY | SPRAY 1000 ml

• Preparat zapachowy dla
koni, oparty na bazie
naturalnych olejków
eterycznych z geranium
i cytrynowca
• Skoncentrowana formuła
Art. 729 SPRAY | SPRAY 500 ml
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NATURAL HOOF OINTMENT
NATURALNY SMAR
DO KOPYT

• Preparat zapachowy dla koni,
oparty na bazie naturalnych
olejków eterycznych
z geranium i cytrynowca
Art. F516 SPRAY | SPRAY 1000 ml

GREY POULTICE
FLOGESTINE GRIGIA
SZARA GLINKA
CHŁODZĄCO-ŁAGODZĄCA

PINK POULTICE
FLOGESTINE ROSA
RÓŻOWA GLINKA
ROZGRZEWAJĄCA

• Supports proper care of the legs
and tendons of sport horses thanks to its
cooling-soothing effect

• Supports proper care of the legs
and tendons of sport horses thanks
to its warming effect

• Wspomaga pielęgnację i właściwą kondycję
nóg i ścięgien konia sportowego poprzez
działanie chłodząco-łagodzące

• Wspomaga pielęgnację i właściwą kondycję
nóg i ścięgien konia sportowego poprzez
działanie rozgrzewające

Art. 550 CONTAINER | POJEMNIK 1 kg
Art. 552 BUCKET | WIADERKO 4 kg
Art. 528 BUCKET | WIADERKO 8 kg
Art. 778 BUCKET | WIADERKO 18 kg

Art. 551 CONTAINER | POJEMNIK 1 kg
Art. 553 BUCKET | WIADERKO 4 kg
Art. 547 BUCKET | WIADERKO 8 kg

HORSE HEALTH & CARE | ZDROWIE I PIELĘGNACJA KONIA

HORSE HEALTH & CARE | ZDROWIE I PIELĘGNACJA KONIA

ARNICA GEL
ŻEL Z WYCIĄGIEM Z ARNIKI

GREEN POULTICE CRETA
VERDE | ZIELONA GLINKA
CHŁODZĄCO-ŁAGODZĄCA
• Mineral poultice containing a mixture
of herbs. Supports proper care of the legs
and tendons
• Glinka mineralna zawierająca mieszaninę
ziół. Wspomaga pielęgnację i właściwą
kondycję nóg i ścięgien
Art. 505 CONTAINER | POJEMNIK 1 kg
Art. 506 BUCKET | WIADERKO 4 kg
Art. 521 BUCKET | WIADERKO 8 kg
Art. 541 BUCKET | WIADERKO 18 kg
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SHAVING FORK
WIDŁY

• Natural crystal salt lick for horses
• Contains vital minerals and trace elements

0010

Art. V840 V-Plast

• Durable, elastic and colorful shaving fork
• Sold without the shaft

• Lizawka z naturalnej soli krystalicznej dla koni
• Zawierająca niezbędne składniki mineralne i pierwiastki śladowe

• Wytrzymałe, elastyczne i kolorowe widły
• Sprzedawane bez trzonka

SODIUM CONTENT | SÓD: 97,5% g (NaCl)
WEIGTH | WAGA: 2-3 kg

0029

0022

0004

0043

0060

0006

COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0029 - pink | różowy
0022 - gold | złoty
0004 - red | czerwony
0043 - lime | limonkowy
0060 - orange | pomarańczowy
0006 - green | zielony

SHAFT Art. V841 V-Plast
TRZONEK

STABLE EQUIPMENT | ART YKUŁY STAJENNE

STABLE EQUIPMENT | ART YKUŁY STAJENNE

HIMALAYAN SALT
SÓL HIMALAJSKA 2-3 KG

Art. 99920

• Aluminum shaft with a durable
plastic handle
• Aluminiowy trzonek z mocną,
plastikową końcówką
HANDLE COLOR | KOLOR RĄCZKI:
0010 - black | czarny
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 115 cm

TELESCOPIC SHAFT
TRZONEK TELESKOPOWY

Art. V844 V-Plast

• Telescopic shaft with a durable
plastic handle
• Aluminiowy trzonek teleskopowy
z wytrzymałą plastikową końcówką

RUBBER BOWL
MISKA GUMOWA

Art. 14009

• Ground rubber bowl for feeding or giving water
• Made of durable and elastic rubber
• Horse safe and easy to use
• Universal purpose
• Wykonana z wytrzymałej i elastycznej gumy
• Do podawania wody lub paszy z ziemi
• Bezpieczna dla koni i wygodna w użyciu
• Uniwersalne zastosowanie
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny

HANDLE COLOR | KOLOR RĄCZKI:
0010 - black | czarny
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 75-115 cm

A MEASURING SCOOP Art. V392
MIARKA DO PASZY

V-Plast

COLOR | KOLOR: transparent | transparentny
CAPACITY | POJEMNOŚĆ: 2 litres | litry

CAPACITY | POJEMNOŚĆ: 12 litres | litrów
DIAMETER | ŚREDNICA: 40 cm
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QUICK HAYNET

Art. 61013

HAYNET | SIATKA NA SIANO
• Large, durable net for quick hay packing
• Foldable and easy to use in everywhere

• Plastic-coated metal bridle rack
• Metalowy wieszak na ogłowie pokryty tworzywem

• Duża, mocna siatka ułatwiająca pakowanie siana
• Składana, dzięki czemu jest przydatna 		
w każdych warunkach

COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny

COLORS | KOLORY:
0036 - fuchsia | fuksjowy
0007 - green | zielony
0010 - black | czarny

CROSS TIE RING
KÓŁKO DO BOKSU

DIMENSIONS | WYMIARY:
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 100 cm
EYELET SIZE | SZEROKOŚĆ OCZKA: 8 cm
DIAMETER approx. | ŚREDNICA około: 50 cm

0007

Art. 14005

• Stainless steel cross tie ring
• Kółko do boksu wykonane ze stali nierdzewnej

0036

0010

PORTABLE TWO ARMS RACK
Art. 14012 WIESZAK PRZENOŚNY,
DWURAMIENNY

DOUBLE COLOUR HAYNET Art. 61012
SIATKA NA SIANO DUO-KOLOR

• Foldable metal saddle rack
• Powder coated

• Durable two-color haynet made of polypropylene
with 22 metal rings

• Składany wieszak na siodła
• Malowany proszkowo

• Wytrzymała dwukolorowa siatka na siano
wykonana z polipropylenu

COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny

COLORS | KOLORY:
1236 - fuchsia-navy | fuksjowo-granatowy
1005 - blue-black | niebiesko-czarny
1007 - green-black | zielono-czarny

STABLE EQUIPMENT | ART YKUŁY STAJENNE

STABLE EQUIPMENT | ART YKUŁY STAJENNE

BRIDLE RACK
WIESZAK NA OGŁOWIE
Art. 14004

DIMENSIONS | WYMIARY:
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 106 cm
EYELET SIZE | SZEROKOŚĆ OCZKA: 8 cm

1236

1005

1007

HAYNET Art. 61011
SIATKA NA SIANO
• Haynet made of very strong nylon
with 9 metal ring
• Siatka na siano z bardzo mocnego nylonu,
posiadająca 9 metalowych kółek
COLORS | KOLORY:
0012 - navy | granatowy
0043 - light green | jasnozielony
0016 - purple | fioletowy
0004 - red | czerwony
DIMENSIONS | WYMIARY:
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 105 cm
EYELET SIZE | SZEROKOŚĆ OCZKA: 10 cm
0012
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0043

0016

0004
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• Made of a durable PVC material
• Reinforced with nylon
• Rubber on one end
• Ring for martingale in the middle

• High quality reins
• Thin and easy to hold
• Reinforced with nylon
• Stainless steel buckles

• Wykonany z odpornego na ścieranie materiału PVC
• Wzmacniany nylonem
• Posiada z jednej strony gumy
• Pośrodku kółko do mocowania wytoku

• Wodze wysokiej jakości
• Cienkie, dzięki czemu przyjemnie układają się w dłoni
• Wewnątrz wzmocnione nylonem
• Sprzączki ze stali nierdzewnej

0002

WIDTH | SZEROKOŚĆ: 7 - 10 cm
COLORS | KOLORY:
0002 - brown | brązowy

SIZES | ROZMIARY:
110, 115, 120, 125, 130 cm

0010 - black | czarny

70, 80, 90, 100, 105, 110, 115,
120, 125, 130, 135,
140, 145 cm

COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny

0010

GIRTH PRO DRESSAGE
POPRĘG PRO DRESSAGE

Art. 11214

• Short dressage girth made of synthetic materials
• The anatomical shape ensures maximum comfort
• Thick, soft faux fur along the entire length which
ensures a good fit and prevents abrasions
• Clips with rollers made of stainless steel for easy girth
adjustment
• Equipped with a D-ring for quick attachment of riding
aids
• Easy care, machine washable, quick dry
• Krótki popręg ujeżdżeniowy wykonany z bardzo
wytrzymałych materiałów syntetycznych
• Anatomiczny kształt zapewnia maksymalny komfort
użytkowania
• Podszyty grubym, miękkim eco futrem na całej długości
przylegania popręgu do konia oraz na jego
krawędziach, co zapobiega otarciom
• Sprzączki z rolkami wykonane ze stali nierdzewnej
ułatwiające podciąganie popręgu
• Wyposażony w kółko w kształcie litery D umożliwiające
mocowania wodzy pomocniczych
• Łatwy w konserwacji, można prać w pralce,
szybkoschnący
COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
SIZES | ROZMIARY: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 cm
WIDTH | SZEROKOŚĆ: 12 - 16 cm

WEB REINS Art. 15103
WODZE PARCIANE
• High quality reins
• With leather grips
• Stainless steel buckles

DETAIL | DETAL

BRIDLES & REINS | OGŁOWIA I WODZE

GIRTHS | POPRĘGI

THIN RUBBER REINS Art. 15100
CIENKIE WODZE GUMOWE

PROFILED GIRTH
POPRĘG PROFILOWANY

Art. 11212

• Wodze wysokiej jakości
• Ze skórzanymi stoperami
• Sprzączki ze stali nierdzewnej
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny

SUPER GRIP WEB REINS Art. 15101
WODZE PARCIANE OGUMOWANE
• High quality reins
• Anti-slip rubber coating
• Stainless steel buckles
• Wodze wysokiej jakości
• Antypoślizgowe ogumowanie
• Sprzączki ze stali nierdzewnej
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny

LEATHER-RUBBER REINS Art. 15102
WODZE SKÓRZANO-GUMOWE
• High quality anti-slip reins
• Smooth leather on the outside, rubber inside
• Stainless steel buckles
• Wysokiej jakości wodze antypoślizgowe
• Zewnętrzna część z gładkiej skóry,
wewnętrzna część z gumy
• Sprzączki ze stali nierdzewnej
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny
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BRIDLES & REINS | OGŁOWIA I WODZE

DRAW REINS
CZARNA WODZA

Art. 22120

• Made of high quality leather and strong rope
• Stainless steel buckles
• Wykonana z wysokiej jakości skóry i mocnej linki
• Sprzączki ze stali nierdzewnej
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny
SIZE | ROZMIAR: FULL

Art. 14105

CHEVAL

BRIDLE | OGŁOWIE
• Made of high quality leather
• Crank flash noseband with roller buckles
for improved regulation
• Noseband strap coming out through the head-piece
prevents skin irritations
• Noseband, browband and the head-piece
are padded with soft leather
• Complete with rubberized reins
• Wykonane z wysokiej jakości skóry
• Nachrapnik zaciskowy, kombinowany z rolkowymi
sprzączkami ułatwiającymi płynną regulację
• Pasek nachrapnika wychodzący ponad pasek
potyliczny zwiększa komfort i zapobiega otarciom
• Naczółek, nagłówek oraz nachrapnik podszyte
delikatną, miękką skórą
• W komplecie z gumowanymi wodzami
COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0002 - brown | brązowy
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0010

LEATHER OIL | OLEJ DO SKÓR
• The lanolin, present in the product, penetrates deeply, giving
both elasticity and nutrition
• The virgin beeswax forms a protective film against atmospheric
agents or to horse’s sweat
• Lanolina, która jest zawarta w produkcie, wnika głęboko
w skórę odżywiając i dodając jej elastyczności
• Wosk pszczeli tworzy warstwę ochronną, chroniąc skórę przed
czynnikami atmosferycznymi oraz potem konia
Art. 568 BOTTLE | BUTELKA 500 ml
Art. 409 BOTTLE | BUTELKA 1000 ml

SIZES | ROZMIARY:
PONY, COB, FULL, X-FULL
COB, FULL

GLYCERINE SPRAY SOAP
MYDŁO GLICERYNOWE W SPRAY’U
• The soap spray is based on glycerine and detergents, designed
for the cleaning of all leather products
• It has both cleaning and nourishing properties, thanks
to which saddles, shoes, harnesses, etc. become softer
and more flexible, restoring the leather’s natural condition

LEATHER CARE PRODUCTS | ŚRODKI DO PIELĘGNACJI SKÓR

Sales to selected countries only

• Mydło w spray’u to produkt na bazie gliceryny i detergentów
przeznaczonych do czyszczenia wszystkich artykułów ze skóry
• Posiada właściwości odżywcze i czyszczące, dzięki którym
siodła, buty, uprzęże itp. stają się bardziej elastyczne i miękkie,
powracając do naturalnego stanu skóry
Art. 566 BOTTLE | BUTELKA 500 ml

LEATHER BALM | BALSAM DO SKÓR

LEATHER GREASE | SMAR DO SKÓR

• The leather balm is suitable for all leather products
• Thanks to its natural ingredients and jojoba oil,
it penetrates the leather deeply, nourishing
it and improving elasticity

• Leather grease, thanks to its natural ingredients,
deeply penetrates the leather nourishing it thoroughly
• Makes the leather water-proof and resistant
to the horse’s sweat, dust and atmospheric agents

• Balsam przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji
wszystkich artykułów ze skóry
• Dzięki naturalnym składnikom i olejkowi z jojoby, wnika
głęboko w skórę, skutecznie ją uelastycznia i odżywia

• Smar, który dzięki naturalnym składnikom,
dogłębnie odżywia skórę
• Powoduje, że skóra staje się elastyczna, gładka,
odporna na wodę, pot konia oraz kurz

Art. 517 CONTAINER | POJEMNIK 500 ml

Art. 800 CONTAINER | POJEMNIK 500 ml
Art. 533 CONTAINER | POJEMNIK 1000 ml
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STIRRUP LEATHERS
PUŚLISKA

RIMINI SADDLE
SIODŁO RIMINI

• All purpose saddle made of high quality
synthetic leather
• Very light (only ~ 4,5 kg!!!)
• Exchangeable gullet allows a perfect fit for every horse
• Seat and knee inserts/pads covered in suede
• Detachable knee rolls to fit every rider

• Made of good quality leather
• Finished with nickel plated buckles
• Puśliska wykonane z dobrej jakości skóry
• Zakończone niklowanymi sprzączkami
COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0002 - brown | brązowy

SIZES | ROZMIARY:
125, 135, 145 cm
135, 145 cm

Art. 11572 STIRRUP

Art. 60004

• Wszechstronne siodło wykonane z wysokiej jakości
skóry syntetycznej
• Bardzo lekkie (tylko ~ 4,5 kg!!!)
• Wymienny łęk umożliwia idealne dopasowanie
siodła do szerokości grzbietu konia
• Siedzisko i poduszki kolanowe pokryte zamszem
• Odpinane klocki kolanowe umożliwiają dopasowanie
siodła do indywidualnych potrzeb jeźdźca

LEATHERS SECU
PUŚLISKA SECU

COLORS | KOLORY:
0010 - black | czarny
0002 - brown | brązowy

• Very strong (tensile strength - 500 kg) stirrup
leathers made of synthetic leather
• Double seams, numbered holes
• Stainless steel buckles

SIZES | ROZMIARY:
15”, 16”, 16.5”, 17”, 17.5”, 18”
16”, 17”, 17.5”

0009

• Bardzo mocne (siła rwąca-500kg) puśliska
wykonane ze skóry syntetycznej Secu
• Podwójne szwy, numerowane dziurki
• Sprzączki ze stali nierdzewnej

EXCHANGEABLE GULLET
FOR RIMINI SADDLES Art. 60101
WYMIENNY ŁĘK DO SIODEŁ RIMINI

0006

COLORS/SIZES | KOLORY/ROZMIARY:
0009 - yellow / 32 degrees | żółty / 32 stopnie
0006 - green / 31 degrees | zielony / 31 stopni
0010 - black / 30 degrees | czarny / 30 stopni
0012 - navy / 29 degrees | granatowy / 29 stopni

COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny
SIZES | ROZMIARY: 125, 135, 145 cm

0010

SADDLES AND ACCESORIES | SIODŁA I OSPRZĘT

SADDLES AND ACCESORIES | SIODŁA I OSPRZĘT

Art. 11570

0012

RAVENNA SADDLE
SIODŁO RAVENNA

Art: 60009

• Very light (only 4,8 kg) dressage saddle, made
of high quality synthetic leather
• Seat and knee pads covered in suede for stability
• Detachable knee blocks allow adjustability
to the rider's preferences
• Wide panel and exchangeable gullet allow a perfect fit
• Waterproof and easy to clean
• Bardzo lekkie (tylko ok. 4,8kg) siodło ujeżdżeniowe,
wykonane z wysokiej jakości skóry syntetycznej
• Półgłębokie komfortowe siedzisko oraz poduszki
kolanowe pokryte zamszem zapewniają stabilny dosiad
• Odpinane klocki kolanowe dają możliwość
dopasowania siodła do indywidualnych potrzeb jeźdźca
• Szeroki rozstaw elastycznie wypełnionych paneli i opcja
wymiennego łęku ułatwia idealne dopasowanie siodła
COLORS | KOLORY:
SIZES | ROZMIARY:
0010 - black | czarny
16,5, 17, 17,5

SADDLE COVER
POKROWIEC NA SIODŁO
1010

1212

Art. 10811 - FOR ALL PURPOSE AND JUMPING SADDLE
DO SIODEŁ WSZECHSTRONNYCH I SKOKOWYCH
Art. 10810 - FOR DRESSAGE SADDLE
DO SIODEŁ UJEŻDŻENIOWYCH
• Saddle cover made from fleece
• Protects against dust and scratches
• Dressage saddles equipped with pockets for the girth
• Pokrowiec na siodło wykonany z polaru
• Chroni przed kurzem i otarciami
• W wersji dla siodeł ujeżdżeniowych wyposażony
w kieszenie na popręg
COLORS | KOLORY:
1212 - navy | granatowy
1010 - black | czarny

Art. 10811
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Art. 10810
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• Made of strong and soft webbing
• Ends in a handle
• Features a snap hook and swivel
• Comes with a plastic carrying bag

071209

• Wykonana z mocnej, miękkiej taśmy
• Zakończona rączką
• Wyposażona w mocny karabińczyk z krętlikiem
• Pakowana w poręczną torbę

120729

COLORS | KOLORY:
071209 - yellow-navy-green | żółto-granatowo-zielony
120729 - pink-green-navy | różowo-zielono-granatowy
290907 - green-yellow-pink | zielono-żółto-różowy

290907

LENGTH | DŁUGOŚĆ: 8 m

LUNGING | LONŻOWANIE

TRICOLOR LUNGING LINE Art. 22052
LONŻA TRÓJKOLOROWA

LUNGE CONNECTING STRAP
WITH SWIVEL Art. 22203
MOSTEK Z KRĘTLIKIEM
• Made of soft webbing
• Equipped with 2 spring hooks and central
rotating swivel
• Matches lunging product art. 22052
• Wykonany z miękkiej taśmy
• Wyposażony w dwa karabińczyki
i krętlik pośrodku mostka
• Pasujący kolorystycznie do lonży art. 22052

071209

120729

290907

COLORS | KOLORY:
071209 - yellow-navy-green | żółto-granatowo-zielony
120729 - pink-green-navy | różowo-zielono-granatowy
290907 - green-yellow-pink | zielono-żółto-różowy

1302

NON-BURNING LUNGING LINE
LONŻA NIEPARZĄCA Art. 22051

1204

• Made of a strong, webbing which prevents rope burn
• Ends with a handle
• Features a durable snap hook with swivel
• Packed in a convenient plastic bag

2908

1312

• Wykonana z mocnej, nieparzącej ręce taśmy
• Zakończona rączką
• Wyposażona w mocny karabińczyk z krętlikiem
• Pakowana w poręczną torbę
COLORS | KOLORY:
1302 - brown-blue | brązowo-niebieski
1204 - red-navy | czerwono-granatowy
2908 - grey-pink | szaro-różowy
1312 - navy-blue | granatowo-niebieski
4312 - navy-lime green | granatowo-limonkowy
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 8 m

4312

RUBBER CHAMBON Art. 22101
CZAMBON GUMOWY
DETAIL | DETAL

• Made of a 6 mm thick elastic rubber cord
• Adjustable on the horse’s occiput
• Wykonany z elastycznej linki o przekroju 6 mm
• Posiada regulację na potylicy konia
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny
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SIGMA-2

OMEGA-2

DRESSAGE WHIP | BAT UJEŻDŻENIOWY

ZOOM

• Made of fiberglass
• Light and elastic
• Covered with plaited nylon
• Anti-slip, rubber handle

• Made of fiberglass
• Light and elastic
• Covered with plaited nylon
• Anti-slip, rubber handle with a nickel plated knob

• Wykonany z włókna szklanego
• Pokryty plecionym nylonem
• Lekki i elastyczny
• Antypoślizgowa gumowa rączka

• Wykonany z włókna szklanego
• Lekki i elastyczny
• Pokryty plecionym nylonem
• Antypoślizgowa, gumowa rączka zakończona
niklowaną nakładką

COLORS | KOLORY:
1010 - black | czarny
1616 - purple | fioletowy
2929 - pink | różowy
0404 - red | czerwony

COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 100, 110, 120 cm

1010
Art. 10308

Art. 10303

LUNGING WHIP | BAT DO LONŻOWANIA

WHIPS | BAT Y

WHIPS | BAT Y

Art. 10305

1616

2929

0404

DIMENSIONS | WYMIARY:
BODY LENGTH | DŁUGOŚĆ BATA: 180 cm
LASH LENGTH | DŁUGOŚĆ BICZYSKA: 200 cm

OMEGA-3

DRESSAGE WHIP | BAT UJEŻDŻENIOWY

SIGMA-3
• Made of fiberglass
• Light and elastic
• Covered with plaited nylon
• PCV handle

Art. 10304

LUNGING WHIP | BAT DO LONŻOWANIA
ZOOM

• Wykonany z włókna szklanego
• Lekki i elastyczny
• Pokryty plecionym nylonem
• Rączka wykonana z PVC

• Made of fiberglass
• Covered with plaited nylon
• Light and elastic
• Equipped with a mobile tip (swivel)
• Anti-slip, rubber handle
• Wykonany z włókna szklanego
• Pokryty plecionym nylonem
• Lekki i elastyczny
• Wyposażony w ruchomą końcówkę (krętlik)
• Antypoślizgowa, gumowa rączka

COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 100, 110, 120 cm

COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
Art. 10306

DIMENSIONS | WYMIARY:
BODY LENGTH | DŁUGOŚĆ BATA: 180 cm
LASH LENGTH | DŁUGOŚĆ BICZYSKA: 200 cm

BETA-1

RIDDING CROP | PALCAT
• Made of fiberglass
• Covered with plaited nylon
• Handle covered with soft, anti-slip rubber
• Wykonany z włókna szklanego
• Pokryty plecionym nylonem
• Rączka pokryta miękką, antypoślizgową gumą

SIGMA-4

COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny

LUNGING WHIP | BAT DO LONŻOWANIA

LENGHT | DŁUGOŚĆ: 65 cm
ZOOM
Art. 10307

ALFA-1

RIDDING CROP | PALCAT

COLORS | KOLORY:
5555 - burgundy | bordowy
1010 - black | czarny
LENGTH | DŁUGOŚĆ: 65 cm
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• Made of fiberglass
• Light and elastic
• Two-piece (screwed together)
• Innovative connecting system prevents
whip from twisting apart
• Anti-slip, rubber handle
• Wykonany z włókna szklanego
• Lekki i elastyczny
• Dwuczęściowy (skręcany)
• Innowacyjny system połączenia obu części
zapobiegający rozkręcaniu się bata
• Antypoślizgowa rączka gumowa

• Made of fiberglass
• Covered with plaited nylon
• Anti-slip rubber handle with a strap
• Wykonany z włókna szklanego
• Pokryty plecionym nylonem
• Antypoślizgowa, gumowa rączka
z uchwytem

Art. 10312

COLORS | KOLORY:
0404 - red | czerwony
1010 - black | czarny
0606 - green | zielony

5555

1010

0404

1010

0606

LENGTH | DŁUGOŚĆ:
180 cm
180 cm & 200 cm
180 cm

DIMENSIONS | WYMIARY:
LASH LENGTH | DŁUGOŚĆ BICZYSKA: 200 cm
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Art. 13026

STIRRUPS | STRZEMIONA

• Sleek lines provide the highest level of comfort and performance
• Wide soleplate with integrated shock absorber provides a unique
feeling of lightness
• Shock absorption system tilts backwards to follow the natural
movement of your foot, releasing tension in your knees and joints
• Interchangeable eyelets for proper positioning
• Bardzo nowoczesne, kompozytowe strzemiona zapewniają
najwyższy poziom komfortu i wydajności
• Szeroka stopka ze zintegrowanym amortyzatorem zapewnia
wyjątkowe uczucie lekkości
• System pochłaniania wstrząsów podąża za naturalnym ruchem
stopy uwalniając napięcie w kolanach i stawach
• Wymienne oczka do pozycjonowania względem puślisk

1010

1003

1014

1008

STIRRUPS | STRZEMIONA

COMPOSITI EOLE SOFT

COLORS | KOLORY:
1010 - black-black | czarno-czarny
1003 - black-white | czarno-biały
1014 - black-light grey | czarno-jasnoszary
1008 - black-dark grey | czarno-ciemnoszary
1002 - black-brown | czarno-brązowy
1043 - black-bright green | czarno-limonkowy
1006 - black-green | czarno-zielony
1013 - black-light blue | czarno-jasnoniebieski
1005 - black-blue | czarno-niebieski
1016 - black-purple | czarno-fioletowy
1009 - black-yellow | czarno-żółty
1060 - black-orange | czarno-pomarańczowy
1004 - black-red | czarno-czerwony
1029 - black-pink | czarno-różowy
1025 - black-raspberry | czarno-jagodowy

1002

1043

1006

1013

1005

1016

1009

1060

1004

1029

1025

ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

COMPOSITI EOLE PRO

Art. 13027

STIRRUPS | STRZEMIONA
• Sleek lines provide the highest level of comfort and performance
• Wide soleplate with integrated shock absorber and stainless steel
spikes provides a unique feeling of lightness
• Shock absorption system tilts backwards to follow the natural
movement of your foot, releasing tension in your knees and joints
• Metal spikes provide the best grip in all weather conditions
• Interchangeable eyelets for proper positioning
• Bardzo nowoczesne, kompozytowe strzemiona zapewniają
najwyższy poziom komfortu i wydajności
• Szeroka stopka ze zintegrowanym amortyzatorem i kolcami ze stali
nierdzewnej, zapewnia wyjątkowe uczucie lekkości
• System pochłaniania wstrząsów podąża za naturalnym ruchem
stopy, uwalniając napięcie z kostek oraz kolan
• Metalowe kolce zapewniają najlepszą przyczepność w każdych
warunkach pogodowych
• Wymienne oczka do pozycjonowania względem puślisk

1010

1003

1043

1009
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1014

1006

1060

1008

1013

1004

1002

1005

1029

COLORS | KOLORY:
1010 - black-black | czarno-czarny
1003 - black-white | czarno-biały
1014 - black-light grey | czarno-jasnoszary
1008 - black-dark grey | czarno-ciemnoszary
1002 - black-brown | czarno-brązowy
1043 - black-bright green | czarno-limonkowy
1006 - black-green | czarno-zielony
1013 - black-light blue | czarno-jasnoniebieski
1005 - black-blue | czarno-niebieski
1016 - black-purple | czarno-fioletowy
1009 - black-yellow | czarno-żółty
1060 - black-orange | czarno-pomarańczowy
1004 - black-red | czarno-czerwony
1029 - black-pink | czarno-różowy
1025 - black-raspberry | czarno-jagodowy
1055 - black-burgundy | czarno-bordowy

1016

1025

1055

ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
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• Lightweight, made of composites with high resistance to exertion
and cracking even at very low temperature
• The elastomer sole brings flexibility and comfort
• Rust resistant

• Lightweight, with reinforced grip made
of composites
• High resistance to exertion and cracking even
at very low temperature
• The elastomer sole, available in various colors
brings flexibility and comfort
• Rust resistant

• Niezwykle lekkie strzemiona wykonane z kompozytów odpornych
na pękanie i ścieranie nawet w niskich temperaturach
• Elastomerowa wkładka gwarantuje sprężystość i wygodę
• Nie rdzewieją

• Lekkie strzemiona ze wzmocnionym korpusem
wykonanym z kompozytów
• Odporne na pękanie i ścieranie nawet w niskich
temperaturach
• Elastomerowa wkładka, dostępna w różnych
kolorach, gwarantuje sprężystość i wygodę
• Nie rdzewieją

COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny
SIZES | ROZMIARY:
CHILDREN | DZIECI: 10 cm, ADULTS | DOROŚLI: 12 cm
0010
Art. 13022 COMPOSITI TOE CAGE MATRIX
KOSZYCZEK SYNTETYCZNY DO STRZEMION

COLORS | KOLORY:
1009 - yellow (only 12 cm) | żółty (tylko 12 cm)
1043 - lime | limonkowy
1006 - green | zielony
1013 - blue | niebieski
1012 - navy | granatowy
1016 - violet (only 12 cm) | fioletowy (tylko 12 cm)
1029 - pink | różowy
1060 - orange | pomarańczowy
1004 - red | czerwony
1002 - brown | brązowy
1014 - light grey | jasnoszary
1008 - grey | szary
1048 - dark grey | ciemnoszary
1010 - black | czarny
1055 - burgundy | bordowy

• Designed for Compositi Profile stirrups but it also fits most of existing
metal stirrups
• Prevents the foot from slipping through the stirrup
• Developed especially for cross country, trekking and endurance
• Pasuje do strzemion Compositi Profile oraz do większości innych
strzemion metalowych
• Zapobiega zbyt głębokiemu wsuwaniu stopy w strzemię oraz urazom
• Idealny do jazd terenowych, rajdów długodystansowych i gier
zespołowych
0010
COLOR | KOLOR: 0010 - black | czarny
SIZES | ROZMIARY:
CHILDREN | DZIECI: 10 cm (M), ADULTS | DOROŚLI: 12 cm (L)

Art. 13021 COMPOSITI

SIZES | ROZMIARY:
CHILDREN | DZIECI: 10 cm
ADULTS | DOROŚLI: 12 cm

REFLEX

SYNTHETIC STIRRUPS | STRZEMIONA SYNTETYCZNE

1009

1043

1006

1013

1012

1029

1060

1004

1002

1014

1008

1048

• Lightweight, made of composites with high resistance to exertion
and cracking even at very low temperature
• The elastomer sole brings flexibility and comfort
• Rust resistant
• Integrated 3D swivel action threads positioned on the shock
absorbing layer to relieve tension from joints and knees
• Non-slip, wide pad surface, glass fiber reinforced for perfect grip

SIZE | ROZMIAR: 12 cm
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1010

REMOVABLE STIRRUP TREADS
PROFILE PREMIUM Art. 13024
WYMIENNE WKŁADKI DO STRZEMION

• Niezwykle lekkie strzemiona wykonane z kompozytów odpornych
na pękanie i ścieranie nawet w niskich temperaturach
• Elastomerowa wkładka gwarantuje sprężystość i wygodę
• Nie rdzewieją
• Zintegrowana, ruchoma wkładka 3D umieszczona na absorbującej
wstrząsy warstwie zmniejsza naprężenia na kolana i stawy
• Antypoślizgowa, szeroka powierzchnia wzmocniona jest włóknem
szklanym
COLORS | KOLORY:
1010 - black | czarny
0202 - brown | brązowy
1006 - black-green | czarno-zielony
1043 - black-lime green | czarno-limonkowy
1009 - black-yellow | czarno-żółty
1060 - black-orange | czarno-pomarańczowy
1004 - black-red | czarno-czerwony
1013 - black-blue | czarno-niebieski
1012 - black-navy | czarno-granatowy
1029 - black-pink | czarno-różowy
1016 - black-violet | czarno-fioletowy
1014 - black-light grey | czarno-jasnoszary
1008 - black-grey | czarno-szary
1048 - black-dark grey | czarno-ciemnoszary
1002 - black-brown | czarno-brązowy
1055 - black-burgundy | czarno-bordowy

Art. 13023

SYNTHETIC STIRRUPS | STRZEMIONA SYNTETYCZNE

STIRRUPS | STRZEMIONA

STIRRUPS | STRZEMIONA

COMPOSITI PROFILE PREMIUM

Art. 13020 COMPOSITI PROFILE
SYNTHETIC STIRRUPS | STRZEMIONA SYNTETYCZNE

1010

• Removable stirrup treads in different colors
to Composite stirrups Profile Premium

0202

• Wymienna wkładka elastomerowa w różnych
kolorach do strzemion syntetycznych
Profile Premium

1006

1043

1009

COLORS | KOLORY:
1004 - red | czerwony
1009 - yellow | żółty
1043 - lime | limonkowy
1006 - green | zielony
1013 - blue | niebieski
1012 - navy | granatowy
1029 - pink | różowy
1010 - black | czarny

1060

1004

SIZE | ROZMIAR: 12 cm
1004

1014

1013

1012

1029

1016

1008

1048

1002

1055
1009

1043

1006

1013

1012

1029

1010
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CARBON AIR
PROTECTION BOOTS | OCHRANIACZE

Art. E2110
CARBON AIR tendon
| Ochraniacze CARBON AIR przód

CARBON AIR is product line developed to offer the maximum protection to the sport horse in the show jumping discipline.
Main features:
• Carbon fiber inserts to raise impact protection, which also isolate
heat generated by friction
• Anatomic, external TPU structure with differentiated thickness
to ensure a perfect fit to the horse’s limb
• Gel-Tech padding for impact absorption and comfort
• Air intakes in the TPU and perforated neoprene for extra ventilation
• Flex-Zone system for complete freedom of movement

ZANDONA | ZANDONA

Sales to selected countries only

Ochraniacze CARBON AIR to linia produktów opracowana
by zaoferować optymalną ochronę konia sportowego w dyscyplinie
skoki przez przeszkody.
Główne cechy produktu to:
• Wstawki z włókna węglowego izolujące od ciepła generowanego
przez tarcie i podnoszące wytrzymałość na uderzenia
• Anatomiczna, zewnętrzna struktura TPU, o zróżnicowanej grubości,
idealnie dopasowująca się do kończyny
• Wkładka żelowa Gel-Tech spełniająca rolę amortyzatora
oraz komfortowej wyściółki
• Otwory w TPU oraz perforowany neopren w warstwie wewnętrznej,
zapewniające super wentylację
• System Flex-Zone umożliwiający maksymalną swobodę ruchu stawu
COLORS | KOLORY:

black | czarny

brown | brązowy
SIZE | ROZMIAR: S, M, L, L+

Art. E2115
CARBON AIR fetlock
| Ochraniacze CARBON AIR tył

Art. E2118
CARBON AIR ACTIVE-FIT fetlock
| Ochraniacze
CARBON AIR ACTIVE-FIT tył

LAURA KRAUT
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SIMON DELESTRE
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PRO DRESSAGE BOOTS | OCHRANIACZE UJEŻDŻENIOWE

PROTECTION BOOTS | OCHRANIACZE
ACTION is product line developed to offer an optimal protection
to the sport horse in the Show Jumping discipline.
Main features:
• Anatomic and ergonomic
• Neoprene lining
• Lightweight

KING CARBON AIR have been designed to protect dressage horses from
bruises and injuries of the fetlocks and cannons also ensuring support
for the tendon apparatus. They are also equipped with a revolutionary locking
system (Patent Pending) that simplifies the positioning on the leg, providing
more tendon support than conventional boots on the market and providing
perfect adaptability and stability on the limb.
Main features:
• Anatomic, external TPU structure with differentiated thickness to ensure
a perfect fit to the horse’s limb
• Carbon fiber inserts to raise impact protection, which also isolate heat
generated by friction
• Gel-Tech padding for impact absorption and comfort
• Air intakes in the TPU and perforated neoprene for extra ventilation
• Flex-Zone system for complete freedom of movement

Art. E2140
ACTION tendon
| Ochraniacze ACTION przód

Ochraniacze ACTION to linia produktów opracowana by zaoferować
dobrą ochronę konia sportowego w dyscyplinie
skoki przez przeszkody.
Główne cechy tego produktu:
• Anatomiczna, zewnętrzna struktura idealnie dopasowująca
się do kończyny
• Szybkoschnący neopren w warstwie wewnętrznej
• Bardzo lekkie

ZANDONA | ZANDONA

ZANDONA | ZANDONA

KING CARBON AIR

ACTION

Ochraniacze KING CARBON AIR zostały zaprojektowane, by chronić konie
ujeżdżeniowe przed urazami i stłuczeniami pęcin oraz nadpęcia kończyn
przednich, jednocześnie dając ścięgnom odpowiednie wsparcie. Wyposażone
są w rewolucyjny system zapinania, który ułatwia prawidłowe ułożenie na
nodze, zapewnia lepszą ochronę niż standardowe ochraniacze dostępne na
rynku oraz perfekcyjne dopasowanie i stabilność na nodze.
Główne cechy tego produktu:
• Anatomiczna struktura TPU idealnie dopasowuje się do kończyny
• Wstawki z włókna węglowego izolujące od ciepła generowanego
przez tarcie i podnoszące wytrzymałość na uderzenia
• Wkładka żelowa Gel-Tech spełniająca rolę amortyzatora oraz komfortowej
wyściółki
• Otwory w TPU oraz perforowany neopren w warstwie wewnętrznej,
zapewniające super wentylację
• System Flex-Zone umożliwiający maksymalną swobodę ruchu stawu

COLORS | KOLORY:
black | czarny
brown | brązowy
SIZE | ROZMIAR: M, L

COLORS | KOLORY:

black | czarny

Art. E2510
KING CARBON AIR front
| Ochraniacze KING CARBON AIR przód
Art. E2145
ACTION fetlock
| Ochraniacze ACTION tył
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white | biały
SIZE | ROZMIAR: S, M, L, L+

Art. E2515
KING CARBON AIR rear
| Ochraniacze KING CARBON AIR tył

155

HEEL PROTECTION X-BELL Art. E2613
KALOSZE

PROTECTION BOOTS | OCHRANIACZE
SUPERIOR AIR is product line developed to offer an optimal protection
to the sport horse in the Show Jumping discipline.
Main features:
• Anatomic, external TPU structure with differentiated thickness
to ensure a perfect fit to the horse’s limb
• Gel-Tech padding for impact absorption and comfort
• Air intakes in the TPU and perforated neoprene for extra ventilation
• Flex-Zone system for complete freedom of movement
Ochraniacze SUPERIOR AIR to linia produktów opracowana
by zaoferować optymalną ochronę konia sportowego w dyscyplinie
skoki przez przeszkody.
Główne cechy tego produktu:
• Anatomiczna, zewnętrzna struktura TPU, o zróżnicowanej grubości,
idealnie dopasowująca się do kończyny
• Wkładka żelowa Gel-Tech spełniająca rolę amortyzatora
oraz komfortowej wyściółki
• Otwory w TPU oraz perforowany neopren w warstwie wewnętrznej,
zapewniające super wentylację
• System Flex-Zone umożliwiający maksymalną swobodę ruchu stawu
COLORS | KOLORY:

HEEL PROTECTION X-BELL FURRY Art. E2613F
KALOSZE Z FUTREM

ZANDONA | ZANDONA

ZANDONA | ZANDONA

SUPERIOR AIR

• Lightweight Eventing bell boots made of good quality neoprene
with Carbon Look outer design and developed for the protection
of the hoof from shocks, scratches and rubbing
• An optimal fastening is ensured by the double touch
and close fastenings
• FURRY Version: A soft artificial fur ring in the upper edge
optimizes comfort

Art. E2130
SUPERIOR AIR tendon
| SUPERIOR AIR przód

Art. E2613

black | czarny

• Lekkie kalosze wykonane z dobrej jakości neoprenu.
Zewnętrzna konstrukcja Carbon Look opracowana w celu ochrony
kopyta przed wstrząsami, zarysowaniami i tarciem
• Podwójne rzepy zapewniają optymalne zapięcie
• Wersja FURRY: Miękki pierścień ze sztucznego futra na górnej
krawędzi optymalizuje komfort

brown | brązowy
SIZE | ROZMIAR: S, M, L, L+

COLOR | KOLOR: black | czarny
SIZE | ROZMIAR: S, M, L, XL

ART. E2613F

SUPERIOR AIR PASTERN Art. E2199
OCHRANIACZ NA PĘCINĘ

Art. E2135
SUPERIOR AIR fetlock
| SUPERIOR AIR tył

• SUPERIOR AIR Pastern wrap have been created to protect the pastern from
collisions and bruises, where most of the bandages and fetlock
protectors do not cover
• They are designed to protect from excoriations and accelerate
the healing process by ensuring proper isolation
• The perforated neoprene and two air-vents ensure great breathability
• Double touch and close fastening
• Sold in pairs
• Ochraniacze na pęcinę, które zostały stworzone w celu ochrony przed
uderzeniami i uszkodzeniami okolic pęciny, czyli obszaru którego większość
bandaży i ochraniaczy nie obejmuje
• Zapobiegają powstawaniu przeczosów oraz przyspieszają proces ich gojenia
poprzez zapewnienie dodatkowej izolacji
• Perforowany neopren oraz dwa otwory wentylacyjne gwarantują
doskonałą wentylację
• Zapięcie na podwójny rzep
• Sprzedawany w parach
COLORS | KOLORY:
black | czarny
brown | brązowy
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SIZE | ROZMIAR: S, M, L, L+
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• BASIC CHAFE GUARD is an essential elastic bandage helping
the protection of horses’ skin against „sore spots” and preventing
the sensitive area subject to rubbing from being further stressed
and weakened
• Made with high elastic fabric ensures the area subject to abrasions
to regenerate and heal in optimal conditions. Its structure is simple
and minimal but guarantees an efficient protection for the horse
• Depending on a higher or lower intensity of use and on the use
of spurs, the product can have limited duration
• BASIC CHAFE GUARD to elastyczny pas, który pomaga chronić skórę
koni w „obolałych miejscach” i zapobiega dalszemu stresowi
i osłabieniu wrażliwego obszaru poddawanego tarciu
• Wykonany z wysoce elastycznego materiału zapewnia obszarowi
podlegającemu otarciom regenerację i gojenie w optymalnych
warunkach. Jego konstrukcja jest prosta i minimalistyczna,
ale gwarantuje skuteczną ochronę konia
• W zależności od wyższej lub niższej intensywności użytkowania
i zastosowania ostróg, produkt może mieć ograniczoną wytrzymałość

SIZE | ROZMIAR:
S: 185 cm
(chest circumference 180-199 cm)
(obwód klatki piersiowej 180-199 cm)
M: 205 cm
(chest circumference 200-219 cm)
(obwód klatki piersiowej 200-219 cm)
L / XL: 215 cm
(chest circumference 220-249 cm)
(obwód klatki piersiowej 220-249 cm)
COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
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SUPERIOR CHAFE GUARD EVO Art. E2751
PAS CHRONIĄCY PRZED OTARCIAMI
• SUPERIOR CHAFE GUARD EVO is an elastic bandage
that protects horse’s skin against abrasions and prevents
the sensitive area subjected to rubbing from being
further stressed and weakened
• Made from a high quality, breathable elastic fabric
featuring special ventilation inserts, which allow
the horse’s skin to breathe, regenerate and heal
in optimal conditions
• Additionally reinforced in the areas where the riders foot
comes into contact with the horse, increasing durability
and reducing wear from use
• Equipped with a plug for the saddle and touch
and close fastening
• The four loops (two per side) allow
the connection to every type of girth to ensure stability

ZANDONA | ZANDONA

ZANDONA | ZANDONA

Art. E2752 BASIC CHAFE GUARD
PAS CHRONIĄCY PRZED OTARCIAMI

• Elastyczny pas stworzony, aby chronić miejsca narażone
na otarcia od butów i ostróg jeźdźca. Zabezpiecza
wrażliwy obszar, jakim jest okolica popręgu na kłodzie
konia, ale również chroni już uszkodzoną skórę
• Wykonany jest z wysokiej jakości „oddychającej” tkaniny
dzięki czemu skóra szybciej się regeneruje
• W miejscach kontaktu stóp jeźdźca posiada dodatkowe
wzmocnienia, dzięki czemu chroni przed pogłębieniem
urazu, umożliwiając dalszy trening
• Pas jest zapinany na rzep oraz wyposażony w paski
ułatwiające mocowanie do siodła i zapobiegające
przesuwaniu się pasa
COLORS | KOLORY:
black | czarny
SIZE | ROZMIAR:
S: 185 cm
(chest circumference 180-199 cm)
(obwód klatki piersiowej 180-199 cm)
M: 205 cm
(chest circumference 200-219 cm)
(obwód klatki piersiowej 200-219 cm)
L / XL: 215 cm
(chest circumference 220-249 cm)
(obwód klatki piersiowej 220-249 cm)
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Art. E1906 x6
Art. E1907 x7
Art. E1908 x8

• SOFT ACTIVE VEST PRO equitation is designed to protect
the spine from impact and injuries
• It also has special shock absorbers on the chest and sides
• Made from a specialized S.R.T material, which wicks moisture
to the outside
• The internal padding is composed of E.V.C.- an innovative,
perforated, waterproof, anti-shock material
• The vest adjusts to perfectly fit the rider’s body also thanks
to elastic waist belt
• Very comfortable as it allows the natural movement
of the spinal column
• Very light
• CE approved according to EN1621, level 2

COLOR | KOLOR: 1010 - black | czarny
SIZES | ROZMIARY: XS, S, M, L, XL
ESATECH BACK PRO 2.0 is a level 2 back protector.
• The external plate is a hexagonal nitrile anti-shock structure
(Esatech System) designed to absorb high impact energies
and distribute the output energy over the whole protector’s
surface
• The highest quality of the materials used in this vest
(E.V.C. + S.R.T) ensure waterproofness and moisture wicking
to the outside
• The waist closing features a double elastic regulation system
• The vest’s „Esatech Armour Pro” allows the natural movement
of the spinal column while riding which increases comfort
of use and fits the rider’s body perfectly
• CE approved according to EN1621 level 2

• Kamizelka zaprojektowana, aby chronić kręgosłup
przed uderzeniami
• Posiada także wzmocnienia absorbujące wstrząsy
na klatce piersiowej i po bokach
• Wewnętrzna wyściółka składa się z E.V.C innowacyjnego,
wodoodpornego, perforowanego materiału odpornego
na uderzenia
• Wykonana z wysokiej jakości materiałów specjalistycznych
S.R.T. odprowadzających pot na zewnątrz
• Kamizelka idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, także
dzięki pasowi biodrowemu
• Niezwykle wygodna, bo pozwala na naturalny ruch kręgosłupa
podczas jazdy
• Bardzo lekka
• Wykonana wg normy EN1621 z 2-gim poziomem
zabezpieczenia

Art. E1966 x6 - BACK

ZANDONA | ZANDONA

ZANDONA | ZANDONA

ESATECH BACK PRO 2.0 EQUITATION
KAMIZELKA OCHRONNA NA KRĘGOSŁUP

SOFT ACTIVE VEST PRO EQUITATION
KAMIZELKA OCHRONNA NA KRĘGOSŁUP

• Kamizelka zapewniająca ochronę kręgosłupa
• Zewnętrzna płyta składa się z sześciokątnej struktury
nitrylowej pochłaniającej energię uderzenia i rozpraszającą ją
na całej powierzchni, ale i powracającej do pierwotnego
kształtu po każdym odkształceniu
• Najwyższa jakość użytych materiałów (E.V.C + S.R.T.)
zapewnia wodoodporność, ale i przepuszczalność wilgoci/potu
na zewnątrz
• Wygodne zapięcie w pasie, posiadające podwójną,
elastyczną regulację
• Nie krępuje ruchów i pozwala na naturalny ruch kręgosłupa
podczas jazdy. Doskonale dopasowuje się do ciała
• Wykonana wg normy EN1621 z 2-gim poziomem
zabezpieczenia
You can attach Esatech Armour Chest to the vest
Do kamizelki można dołączyć ochraniacz na klatkę piersiową
Esatech Armour Chest:
Art. E2855 to size XS | do rozmiaru XS
Art. E2900 to size S/M |do rozmiaru S/M
Art. E2905 to size L/XL | do rozmiaru L/XL

Art. E1967 x7 - FRONT

Art. E1967x7- BACK

Art. E1967 x7 - BACK

Esatech Armour Chest
Art. E1906 x6

Art. E1966 x6
Art. E1967 x7
Art. E1968 x8
SIZE | ROZMIAR: XS, S, M, L, XL
Also available in children’s version
Dostępna także w wersji dziecięcej:
Art. E1846/K
Art. E1847/K
Art. E1848/K
Art. E1849/K
SIZE | ROZMIAR: UNIQUE | UNIWERSALNY
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Art. E1907 x7

DOROŚLI | ADULT
wzrost | height (cm)

odpowiednik rozmiaru
related size

rozmiar talii
waist sizes (cm)
XS (70-77)
S (78-85)
M (86-93)
L (94-101)
XL (102-114)

158-167

x6

168-177

x7

178-187

x8

188-197

x9
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Art. AC607

STIRRUPS | STRZEMIONA
• New, patented, laterally opening safety stirrup made from
a high-tech combination of metal and polymer materials
• The outer, articulated stirrup arm partly made of flexible
polymer to ensure safe unlocking, providing a big
release opening by pivoting to the outside in case
of an emergency
• Easy and reliable „one-click” re-engagement of the stirrup
locking and release mechanism once triggered

080

050

800

063

090

088

070

078

075

085

• To opatentowane strzemiona wykonane
z zaawansowanego technologicznie połączenia
wytrzymałego aluminium i polimeru
• Posiadają innowacyjny system bezpiecznego, bocznego
otwarcia strzemienia. Unikatowy mechanizm,
pod nadmiernym naciskiem wywołanym
np. upadkiem, uwalnia jego zewnętrzne, obrotowe
i długie ramię z elastycznego polimeru, co zapewnia
bezpieczne odblokowanie stopy dzięki wystarczająco
dużemu, powstałemu w ten sposób otworowi
• System „one-click” zapewnia łatwe blokowanie
i uwalnianie strzemion

ACAVALLO | ACAVALLO

ARENA ALUPRO

COLORS | KOLORY:
080 - red | czerwony
050 - aluminium | aluminiowy
800 - blue | niebieski
088 - charcoal | ciemnoszary
090 - black | czarny
075 - orange | pomarańczowy
063 - bronze | brąz
070 - dark brown | ciemnobrązowy
078 - gold pink | złoty róż
085 - titanium | tytanowy
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

STIRRUPS OPERA

Art. AC601

STIRRUPS | STRZEMIONA
• Very stable stirrup with a unique shape, functionality
and graphical design
• Innovative and patented loop suspension which enables
the stirrup leathers to remain flat and untwisted,
ensuring comfort and a safer, more enjoyable ride
• The very wide, durable, stainless steel foot plate ensures
a comfortable ride and proper positioning, relieving
tension in the hips, knees, ankles and calves
• The open structure and laser-engraved grooving ensure
easy dirt removal
• Each stirrups come with many flag stickers, enabling
customization
• Available one size & two colors
• Bardzo stabilne strzemię o unikalnym kształcie, funkcji
i wykończeniu
• Innowacyjne i opatentowane zawieszenie poprzeczne,
dzięki któremu strzemię zwisa w pozycji nieprzekręconej,
pozwalającej na unikanie otarć, lepsze zbalansowanie
pozycji jeźdźca i pewniejszą jazdę
• Bardzo trwała, szeroka, zamocowana na stałe stopka,
wykonana ze stali nierdzewnej, zapewnia idealne trzymanie
nogi w strzemieniu i odciążenie bioder, kolan, łydek
oraz wszystkich stawów stopy
• Stopka strzemienia jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia
dzięki obróbce laserowej i ryflowanemu profilowi
• W zestawie dwie naklejki z flagami wielu krajów,
pozwalające na personalizację strzemion
od strony zewnętrznej
• Dostępne w 1 rozmiarze i w 2 kolorach

703

162

903

COLORS | KOLORY:
brown-titanium gold | brązowo-tytanowy złoty
black-titanium gold | czarno-tytanowy złoty
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
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GEL & MEMORY FOAM
PODKŁADKA ŻELOWO-PIANKOWA
Acavallo gel features
Właściwości żelu Acavallo:

• This Close Contact Memory Foam pad features the new Acavallo Grip
System which consists of a special patch made of highly resistant
and gripping material to provide perfect stability
• This fully breathable, shock absorbing, friction-eliminating
and pressure relieving pad can be washed at low temperatures

Art. AC451

black-silver | czarno-srebrny
brown-bronze | brązowo-brązowy

• Przeznaczona do siodeł Close Contact. Górna część podkładki pokryta jest
Systemem Acavallo Grip gwarantującym przyczepność i zapewniającym
doskonałą stabilność siodła
• Memory Foam to w pełni oddychająca pianka, która absorbuje wstrząsy,
eliminuje tarcie oraz równomiernie rozkłada nacisk na grzbiet konia
• Można ją z łatwością wyprać w niskich temperaturach
SIZE | ROZMIAR: FULL

• Encourages freedom of movement
• Stabilizes the sadle
• Relieves pressure
• Safe for use on skin
• Easy to wash

Art. AC210
COLOR | KOLOR: black | czarny
SIZE | ROZMIAR: FULL

WHITERS FREE HEXAGONAL SOFT PAD
WITH MICROPILE | PODKŁADKA ŻELOWA
HEXAGON Z WYCIĘCIEM NA KŁĄB

Art. AC094

• This gel pad does not compress the wither by evenly distributing
the weight of the rider
• The hexagonal, anti-slip, shock absorbing gel pad provides excellent
breathability thanks to 4mm open cell foam and micropile fabric
which provide air-circulation by compressing and expelling air
• Universal fit for all English saddles
• Antypoślizgowa, amortyzująca podkładka żelowa, poprzez równomierną
dystrybucję ciężaru jeźdźca, zapobiega problemom z grzbietem u konia
• Struktura komórek żelu tworzy poduszkę powietrzną pod siodłem.
W połączeniu z tkaniną techniczną oraz wewnętrzną pianką o grubości
4mm gwarantują przewiewność, zapewniając komfort dla konia
• Pasuje do wszystkich angieslkich siodeł

black-black | czarno-czarny

ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

ACAVALLO | ACAVALLO

ACAVALLO | ACAVALLO

CLOSE CONTACT GRIP SYSTEM & MEMORY
FOAM HALF PAD
PODKŁADKA PIANKOWA Z SYSTEMEM
ANTYPOŚLIZGOWYM

• Nie ogranicza swobody ruchu
• Stabilizuje siodło
• Absorbuje i rozkłada obciążenie
• Bezpieczna dla skóry
• Łatwa w praniu

AIR RELEASE GEL PAD
HEXAGON PODKŁADKA ŻELOWA
• A new level of gel engineering – the most innovative gel shock absorption
pad ever
• Unique hexagonal cell structure releases air to circulate over the back and allows
natural compression conforming to saddle shape
• Flexible gel works in synergy with horse’s movement
• Anti-slip pad, thanks to its thicker and special structure, secures better spread
of rider’s weight over horse’s back

Art. AC102
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

• Wykonana z najbardziej innowacyjnego żelu absorbującego energię wstrząsów
powstałych podczas jazdy
• Unikatowa heksagonalna struktura żelu umożliwia swobodną cyrkulację
powietrza wokół grzbietu konia i dostosowanie się do kształtu siodła
• Elastyczność żelu zapewnia synergię z ruchem konia, nie krępując jego ruchów
• Podkładka jest antypoślizgowa i - dzięki swojej budowie oraz większej grubości zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru jeźdźca

MEMORY FOAM | PODKŁADKA PIANKOWA
WHITERS FREE HEXAGONAL GEL PAD WITH
MEMORY | PODKŁADKA ŻELOWA HEXAGON
Z PAMIĘCIĄ I WYCIĘCIEM NA KŁĄB

Memory foam features
Właściwości pianki Memory Foam:
• Absorbs shocks
• Eliminates rubbing and friction
• Adjusts its volume where there are already points of pressure
• Disperses pressure evenly

• This anti-slip, shock absorbing pad with memory gel is aesthetically
designed and ergonomically formed to give a true feeling of ultra
closeness with your horse
• Ideal for custom-made saddles
• Antypoślizgowa, absorbująca wstrząsy podkładka żelowa z funkcją
zapamiętywania kształtu. Eliminująca nacisk na kłąb konia. Estetycznie
zaprojektowana i ergonomicznie ukształtowana dla jeźdźców chcących
poczuć szczególną bliskość z koniem podczas jazdy
• Dla standardowych siodeł
Art. AC215
black-black | czarno-czarny
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ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

• Pochłania wstrząsy
• Eliminuje tarcie
• W miejscach nacisku dopasowuje swoją grubość, objętość i kształt
• Równomiernie rozkłada obciążenie
Art. AC205
COLOR | KOLOR: black | czarny
SIZE | ROZMIAR: FULL
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• Three-in-one gel saddle pad combines - a built in front, back,
riser or middle with anti-slip and shock absorbing properties
• Low profile ideal for use under the close-contact saddles
• Unique structure of gel allows natural compression conforming
to saddle shape and allowing air to move
• Korekcyjne podkładki żelowe łączą w sobie 3 funkcje - podnosi przód,
tył lub środek siodła, jest antypoślizgowa i amortyzuje wstrząsy
• Niskie wyprofilowanie podkładki jest szczególnie dobre dla siodeł
blisko przylegających do grzbietu konia
• Wyjątkowa struktura żelu pozwala na dopasowanie się go
do kształtu siodła oraz zapewnia cyrkulację powietrza

RESPIRA - AIR RELEASE SOFT GEL PADS
RESPIRA - ŻEL Z SYSTEMEM WENTYLACJI
• New gel structure with innovative, horizontal airflow
• More effective cooling system to keep the horse’s back perfectly dry.
20% lighter weight compared to previous Air Release pads
• Available in 3 basic models: straight form, front riser or back riser
• Żel z innowacyjnym, bardziej efektywnym, poprzecznym systemem
wentylacji, który zapewnia doskonałą amortyzację oraz gwarantuje
suchość grzbietu konia
• 20% lżejszy w porównaniu do innych żeli Air Release
• Dostępny w 3 wariantach: podstawowy, podnosząca przód lub tył

ACAVALLO | ACAVALLO

ACAVALLO | ACAVALLO

GEL PAD WITH RISERS | ŻEL KORYGUJĄCY

Art. AC109
GEL PAD BACK RISER | ŻEL KORYGUJĄCY TYŁ
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

Art. AC141
GEL PAD RISER | ŻEL KORYGUJĄCY
COLORS | KOLORY:
black | czarny
transparent | transparentny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

Art. AC108
GEL PAD MIDDLE RISER | ŻEL KORYGUJĄCY ŚRODEK
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
Art. AC142
GEL PAD FRONT RISER | ŻEL KORYGUJĄCY PRZÓD
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

Art. AC111
GEL PAD FRONT RISER | ŻEL KORYGUJĄCY PRZÓD
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
Art. AC143
GEL PAD BACK RISER | ŻEL KORYGUJĄCY TYŁ
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

THERAPEUTIC SOFT GEL PAD
TERAPEUTYCZNY ŻEL POD SIODŁO
Art. AC100
• The most popular gel pad
• Shock absorption, anti-slip and breathable properties
• Najpopularniejszy żel pod siodło
• Absorbujący wstrząsy, antypoślizgowy, oddychający
COLOR | KOLOR: Transparent | Transparentny
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ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
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• Ultralekka, wodoodporna i oddychająca podkładka z zaawansowanym
system poprzecznej wentylacji
• Wykonana z nietoksycznego, termoplastycznego tworzywa,
które gwarantuje doskonałe dopasowanie
• Dostępna w 4 wariantach: podstawowy, podnosząca przód,
tył oraz przód i tył razem

PIUMA PAD | PODKŁADKA POD SIODŁO PIUMA
Art. AC070
COLOR | KOLOR: charcoal | ciemnoszary
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

GEL & PVC STUDGUARD GIRTH Art. AC561
POPRĘG Z ŻELEM I FARTUCHEM
• Innovative girth offering maximum safety. Made of a composite
material (TPU) and eco leather
• The gel inserts are specifically located to distribute the weight
of the rider equally, relieving pressure from the sensitive internal
organs also allowing the proper blood flow and supply of oxygen
which prevents overheating
• The girth is equipped with a new patented Acavallo safety fastening
hook which allows the use of other equipment and accessories
without the need for additional hooks or connectors.
This solution is easy to use and increases safety
• Innowacyjny, zapewniający maksimum bezpieczeństwa, popręg
z fartuchem, całkowicie wykonany z materiału kompozytowego
(TPU) i eko skóry
• Żelowe wstawki, rozmieszczone są tak, aby równomiernie rozkładać
nacisk na wrażliwe miejsca, co pozwala na prawidłowe krążenie krwi
i w konsekwencji lepsze dotlenienie tkanek. Odpowiedni sposób
ułożenia żelowych wstawek umożliwia przepływ powietrza
zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się ciepła nawet
w warunkach wysokiej wydajności
• Popręg wyposażony jest w nowoczesny, opatentowany
przez Acavallo®, hak do mocowania dodatkowych pomocy,
bez konieczności stosowania karabińczyków czy klamerek.
Takie rozwiązanie jest proste w użyciu, podnosi bezpieczeństwo
oraz komfort użytkowania pomocy jeździeckich

ACAVALLO | ACAVALLO

• Ultralight, breathable and water-proof pad with advanced lateral
regulation system
• Made of a non-toxic, thermoplastic, which guarantees a perfect fit
• Available in 4 basic models: straight form, front riser, back riser
and double riser

LININGS | PODKŁADKI

ACAVALLO | ACAVALLO

PIUMA PADS | PODKŁADKI POD SIODŁO PIUMA

COLOR | KOLOR: black | czarny
SIZE | ROZMIAR: 120, 125, 130 cm

PIUMA PAD & FRONT RISER
PODKŁADKA POD SIODŁO PIUMA
PODNOSZĄCA PRZÓD
Art. AC071
COLOR | KOLOR: charcoal | ciemnoszary
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

PIUMA PAD & BACK RISER
PODKŁADKA POD SIODŁO PIUMA
PODNOSZĄCA TYŁ
Art. AC072
COLOR | KOLOR: charcoal | ciemnoszary
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

PIUMA PAD & DOUBLE RISER
PODKŁADKA POD SIODŁO PIUMA
PODNOSZĄCA PRZÓD I TYŁ
Art. AC073
COLOR | KOLOR: charcoal | ciemnoszary
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
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GEL BIT GUARD Art. AC760
ŚLINIANKI ŻELOWE

• A quick and effective preventative measure
for protection from the damage of the curb chain

• Anatomically profiled gel Bit Guard is an asset to any kind
of bit and dedicated for young and difficult horses
• Should be wet to avoid cracking while putting on

• Nakładka żelowa idealnie chroni przed nadmiernym uciskiem
łańcuszka i możliwością powstania otarć.
Łatwa w zakładaniu i pielęgnacji
COLOR | KOLOR:
black | czarny

Art. AC780

GEL TAIL GUARD WITH TOUCH AND CLOSE STRAPS
OCHRANIACZ NA OGON Z ŻELEM, NA RZEP
• Maximum protection thanks to the soft gel lining which offers guard
protection, absorbing any pressure if the horse e. g. leans against walls
or rubs its tail during transport
• At the same time, the sticky nature of the gel and the strong touch and close
straps ensure that the tail guard never slips, keeping the tail in perfect shape

• Anatomicznie wyprofilowane. Pasują do wszystkich
typów wędzideł. Zalecane dla młodych i trudnych koni
• Należy zmoczyć, aby nie pękły przy wkładaniu
COLOR | KOLOR:
black | czarny

ACAVALLO | ACAVALLO

ACAVALLO | ACAVALLO

GEL CURB CHAIN GUARD Art. AC750
NAKŁADKA ŻELOWA NA ŁAŃCUSZEK

Art. E2175
CARBON AIR SENSITIVE+ fetlock
| Ochraniacze CARBON AIR SENSITIVE+ tył
GEL TAIL WRAP Art. AC775

OCHRANIACZ ŻELOWY NA OGON
Does not slide thanks to its anti-slip properties.
Antypoślizgowy, dzięki czemu nie zsuwa się z ogona.
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR

• Zapewnia maksymalną ochronę dzięki miękkiej, żelowej wyściółce,
która absorbuje wstrząsy powstałe np. przy uderzeniu ogonem o ścianę
oraz chroni ogon przed otarciami podczas transportu
• Żelowa struktura oraz solidne rzepy umożliwiają pozostanie ochraniacza
na miejscu, zachowując ogon w idealnym kształcie
COLOR | KOLOR: black | czarny
ONE SIZE | JEDEN ROZMIAR
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