Buster Cooler Prestige fliistekk
HIND 77.48 € 58.11 €
TOOTEINFO – 280g anti-pill polar fliis – ei lähe topiliseks – suurepärased
niiskust hülgavad ja soojust hoidvad omadused – pööratud serv
kaela/õlgade juures on mugav ja tekita hobusele survet – spetsiaalne
lõige, mis ei vaja seljale keskõmblust, kuid tagab teki ideaalse istuvuse –
sobib kasutamiseks nii treeningus kui võistlustel, nii kodus kui transpordil
– üleni hingav – rinnaesised kinnitused, kõhualused rihmad, sabarihm –
roostevabast terasest detailid
Värv: tumesinine (punase-tumesinise-valge servaga)
Suurused (küljepikkus/seljapikkus): 168/115cm, 175/125cm, 183/130cm, 191/140cm, 198/145cm, 206/155cm, 213/160cm

Buster Cooler Continental fliistekk
HIND 77.48 € 58.11 €
TOOTEINFO – 280g anti-pill polar fliis – ei lähe topiliseks – suurepärased
niiskust hülgavad ja soojust hoidvad omadused – pööratud serv kaela/õlgade
juures on mugav ja tekita hobusele survet – spetsiaalne lõige, mis ei vaja
seljale keskõmblust, kuid tagab teki ideaalse istuvuse – sobib kasutamiseks nii
treeningus kui võistlustel, nii kodus kui transpordil – üleni hingav – rinnaesised
kinnitused, kõhualused rihmad, sabarihm – roostevabast terasest detailid

Värvid: tumesinine, must, pruun,
tumeroheline, tumepunane

Suurused (küljepikkus/seljapikkus):
168/115cm, 175/125cm, 183/130cm, 191/140cm, 198/145cm, 206/155cm, 213/160cm

Cold Water kaitsmed
HIND 65.08 € / paar 48.81 € / paar
TOOTEINFO – enne esimest kasutuskorda tuleb kristallid aktiveerida,
leotades kaitsmeid külmas vees orienteeruvalt 24 tundi – enne igat
järgmist kasutuskorda tuleb kaitsmeid külmas vees ca 60 minutit leotada –
anatoomiline ja ümber mähitav kuju teeb kasutamise väga lihtsaks –
unikaalne disain ei lase kaitsmetel paigast libiseda – soovituslik
kasutusaeg ca 20 minutit – mitte kasutada haavade, marrastuste või naha
kahjustuste piirkonnas – kindlasti tuleb meeles pidada, et kui sümptomid ei
kao, tuleb konsulteerida veterinaariga – sobivad nii esimestele kui
tagumistele jalgadele
Suurused: turjakõrgusele ca 142-148cm, turjakõrgusele ca 152-167cm

9 Pocket Ice kaitsmed
HIND 92.98 € / paar 69.74 € / paar
TOOTEINFO – suurus 60cm – materjaliks
neopreen, mis on isoleeritud, et hoida kauem
külma ja mitte imada niiskust – 9 taskut, mille
sisse saab asetada purustatud jää – taskud on
elastikmaterjalist, et jää otse hobuse naha
vastas ei oleks ja lasevad jääl vaikselt läbi
elastiku mõju avaldada – katab terve jala;
põlveosa, kõõlused, liigesed – püsib hästi
ümber jala ja ei nihku paigast – sobivad nii esikui tagajalgadele
Suurused: üks suurus

Turnout Xtra Pro Mud Fever mudakaitsmed
HIND 61.98 € / paar 46.49 € / paar
TOOTEINFO - valmistatud Air-Teque hingavast neopreenist, hoiab jalad jahedad - kõrge
lõikega - Shockproof materjalist löögikaitse, kaetud mikrofiiber-nahaga hoiab hobuse
jalad koplis tervena - ulatuvad osaliselt kabja peale, kaitsevad prei tekkimise ja
kabjapiirde vigastuste eest - anatoomilise kujuga, hobusele võimalikult mugavad sobivad kasutamiseks aastaringselt - tugevad kinnitused - soovituslik järjestikune
kasutusaeg kuni 12 tundi - masinpestavad kuni 30 kraadi
Värv: must
Suurused: Turjakõrgusele ca 142-149cm, turjakõrgusele ca 152-160cm, turjakõrgusele
ca 162-165cm, turjakõrgusele ca 167-170cm, turjakõrgusele ca 172-180cm

Turnout koplikaitsmed
HIND Esimesed 43.38 € / paar 32.54 € / paar
HIND Tagumised 46.48 € / paar 34.86 € / paar
TOOTEINFO – hästi hingavast materjalist, Air-Teque neopreen – hoiab ära vigastused ja
kaitseb prei tekkimise eest – toetab liigeseid, kõõluseid ja sidemeid ja hoiab need jahedad –
tugevad õmblused – pehmed Amara materjalist servad ei hakka hõõruma
Suurused: turjakõrgusele ca 139-149cm, turjakõrgusele ca 152-167cm, turjakõrgusele ca 170-180cm

Air-Teque tallikaitsmed-mähised (koos vatnikutega)
HIND Esimesed 65.08 € / paar 48.81 € / paar
HIND Tagumised 68.18 € / paar 51.14 € / paar
TOOTEINFO – Air-Teque perforeeritud neopreen – pehmed puuvillased vatnikud –
kaitse, toetus ja mugavus tallis kasutamiseks – sobivad kasutamiseks ka
transpordikaitsmetena – alternatiiv tavalisele pindeerimisele – kõõluste ja sidemete toetus
– aitab vähendada tavalist treeningujärgset turset – anatoomiline kuju – lihtne kasutada,
peale panna ja ära võtta – masinpestavad (nii kaitsmed kui vatnikud) madalal
temperatuuril – sobivad kasutamiseks ööpäevaringselt
Suurused: turjakõrgusele ca 139-149cm (ainult esimesed), turjakõrgusele ca 152-167cm (nii esimesed kui
tagumised), turjakõrgusele ca 170-180cm (nii esimesed kui tagumised)

Air-Cooled Super Lite krossikaitsmed, esimesed
HIND 77.48 € / paar 58.11 € / paar
TOOTEINFO – hästi kergest materjalist, samas löögikaitse on maksimaalne –
disainitud kiireks sõiduks – üleni masinpestavad – kerge ja põrutusi vähendav Pique
vahust vooder – 3D Sports Performance võrkmaterjal ja 6 õhuava maksimaalseks
jahutuseks – kohandatud liigese kuju järgi, koos ekstra põrutusi vähendava kaitsega
– P.E. Polycarbonate löögikaitse, maksimaalne võimalik kaitse kõõlustele
(löögikaitsele kehtib eluaegne garantii) – kaitsmed ei hoia vett kinni – mikrofiibernahast pealmine kaitsekiht ja ääristus
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 152-167cm (valge, pruun), turjakõrgusele ca 170-180cm (must,
valge, pruun)

Air-Cooled Super Lite krossikaitsmed, tagumised
HIND 85.23 € / paar 63.92 € / paar
TOOTEINFO – hästi kergest materjalist, samas löögikaitse on maksimaalne –
disainitud kiireks sõiduks – üleni masinpestavad – kerge ja põrutusi vähendav
Pique vahust vooder – 3D Sports Performance võrkmaterjal ja 8 õhuava
maksimaalseks jahutuseks – kohandatud liigese kuju järgi, koos ekstra põrutusi
vähendava kaitsega – P.E. Polycarbonate löögikaitse, maksimaalne võimalik kaitse
kõõlustele (löögikaitsele kehtib eluaegne garantii) – kaitsmed ei hoia vett kinni –
mikrofiiber-nahast pealmine kaitsekiht ja ääristus – veidi lühem lõige kui Original ja
BL1 kaitsmetel
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 152-167cm (must, valge, pruun), turjakõrgusele ca 170180cm (must, valge, pruun)

Air-Cooled Original krossikaitsmed, esimesed
HIND 72.83 € / paar 54.62 € / paar
TOOTEINFO – kerge EVA materjalist vooder – kahekihiline kombinatsioon 2520D
ballistic nailonist ja mikrofiiber-nahast, lisatud kõrgetasemeline põrutustekaitse – 3D
Sports Performance võrkmaterjal ja 6 õhuava maksimaalseks jahutuseks –
kohandatud täpselt hobuse jala järgi, et mitte takistada tavapärast liikumist galopi ajal
või hüpates – P.E. Polycarbonate löögikaitse, maksimaalne võimalik kaitse kõõlustele
(löögikaitsele kehtib eluaegne garantii) – kaitsmed ei hoia vett kinni – mikrofiibernahast ääristus – kerge ja elastne materjal
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 127-139cm (valge), turjakõrgusele ca 142-149cm (must, valge),
turjakõrgusele ca 152-167cm (must, valge), turjakõrgusele ca 170-180cm (must, valge)

Air-Cooled Original krossikaitsmed, tagumised
HIND 80.58 € / paar 60.44 € / paar
TOOTEINFO – kerge EVA materjalist vooder – kahekihiline kombinatsioon 2520D
ballistic nailonist ja mikrofiiber-nahast, lisatud kõrgetasemeline põrutustekaitse – 3D
Sports Performance võrkmaterjal ja 8 õhuava maksimaalseks jahutuseks –
kohandatud täpselt hobuse jala järgi, et mitte takistada tavapärast liikumist galopi ajal
või hüpates – P.E. Polycarbonate löögikaitse, maksimaalne võimalik kaitse kõõlustele
(löögikaitsele kehtib eluaegne garantii) – kaitsmed ei hoia vett kinni – mikrofiibernahast ääristus – kerge ja elastne materjal
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 127-139cm (must, valge), turjakõrgusele ca 142-149cm (must,
valge), turjakõrgusele ca 152-167cm (must, valge), turjakõrgusele ca 170-180cm (must, valge)

Air-Cooled BL1 krossikaitsmed, esimesed
HIND 96.08 € / paar 72.06 € / paar
TOOTEINFO – välispind üleni mikrofiiber-nahast – kõige innovatiivsem ja
vastupidavam mudel Air-Cooled sarjast – 6 õhutusavaga jahutussüsteem – P.E.
Polycarbonate löögikaitse, maksimaalne võimalik kaitse kõõlustele (löögikaitsele
kehtib eluaegne garantii) – topelt mikrofiiber-nahast kaitsekiht liigese ümber – 360
kraadi kaitse ja põrutusi vähendav materjal – anatoomiline kuju
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm (valge, pruun), turjakõrgusele ca 152-167cm (must,
valge, pruun), turjakõrgusele ca 170-180cm (must, valge, pruun)

Air-Cooled BL1 krossikaitsmed, tagumised
HIND 103.83 € / paar 77.87 € / paar
TOOTEINFO – kõrgem lõige maksimaalseks kaitseks – välispind üleni mikrofiibernahast – sees kerge, aga põrutuskindel Eva vooder – kõige innovatiivsem ja
vastupidavam mudel Air-Cooled sarjast – 8 õhutusavaga jahutussüsteem – P.E.
Polycarbonate löögikaitse, maksimaalne võimalik kaitse kõõlustele (löögikaitsele
kehtib eluaegne garantii) – topelt mikrofiiber-nahast kaitsekiht liigese ümber – 360
kraadi kaitse ja põrutusi vähendav materjal – anatoomiline kuju – üleni
masinpestavad
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm (pruun), turjakõrgusele ca 152-167cm (must,
valge, pruun), turjakõrgusele ca 170-180cm (must, valge, pruun)

Air Trax krossikaitsmed, esimesed
HIND 85.23 € / paar 63.92 € / paar
TOOTEINFO – kahekihiline perforeeritud mikrofiiber-nahast pealispind – istub
täpselt hobuse jala järgi, ei sega hobuse tavapärast liikumist galopi ja hüpete ajal –
üleni masinpestavad – kerged ja elastsed – ei hoia vett kinni – peab vastu
kokkusurumisele – polycarbonate ja kevlar materjalide kombineeritud kaitse – kerge
Eva vooder – mikrofiiber-nahast servad – sees 3D võrkmaterjal, mis laseb õhul
liikuda
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm (pruun), turjakõrgusele ca 152-167cm (must,
pruun), turjakõrgusele ca 170-180cm (must, pruun)

Air Trax krossikaitsmed, tagumised
HIND 92.99 € / paar 69.74 € / paar
TOOTEINFO – kahekihiline perforeeritud mikrofiiber-nahast pealispind – istub
täpselt hobuse jala järgi, ei sega hobuse tavapärast liikumist galopi ja hüpete ajal –
üleni masinpestavad – kerged ja elastsed – ei hoia vett kinni – peab vastu
kokkusurumisele – polycarbonate ja kevlar materjalide kombineeritud kaitse –
kerge Eva vooder – mikrofiiber-nahast servad – sees 3D võrkmaterjal, mis laseb
õhul liikuda
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm (pruun), turjakõrgusele ca 152-167cm (must,
pruun), turjakõrgusele ca 170-180cm (must, pruun)

Kevlar Airtechnology esijala kaitsmed
HIND 92.99 € / paar 69.74 € / paar
TOOTEINFO – Kevlar kaitse ja põrutuste kaitse – Air technology ja topeltventilatsiooni avad (Airtech ventileeritud neopreen) – Comfort Dry vooder (CDL) –
anatoomilise kujuga – topelt-tihedusega ümbris – flexor kõõluste kaitse Kevlar
materjaliga ja põrutuskindla materjaliga – elastik-kinnitused – kiiresti avatavad
kinnitused
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm (must, valge, pruun), turjakõrgusele ca 153167cm (must, valge, pruun), turjakõrgusele ca 168-179cm (must, valge, pruun)

Kevlar Airtechnology tagajala kaitsmed
HIND 61.99 € / paar 46.49 € / paar
TOOTEINFO – Kevlar põrutustekaitse – Airtechnology ja topelt-ventilatsiooni avad
(Airtech neopreen) – Comfort Dry vooder (CDL) – topelt-tihedusega ümbris –
elastik-kinnitused – kiiresti avatavad kinnitused
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm (must, valge, pruun), turjakõrgusele ca 153167cm (must, valge, pruun), turjakõrgusele ca 168-179cm (must, valge, pruun)

Kevlar Airtechnology Lite tagajala kaitsmed
HIND 57.33 € / paar 43 € / paar
TOOTEINFO – Kevlar põrutustekaitse – Airtechnology ja topelt-ventilatsiooni avad (Airtech
ventileeritud neopreen) – Comfort Dry vooder (CDL) – topelt-tihedusega ümbris – velcrokinnitused
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 143-163cm (must, valge, pruun), turjakõrgusele ca 167-179cm (must,
valge, pruun)

Air-Teque Sports kaitsmed
HIND 49.58 € / paar 37.19 € / paar
TOOTEINFO – mikrofiiber-nahast kinnitused; ekstra tugevad, kauakestvad ja
lihtsasti kasutatavad – Air-Teque perforeeritud neopreen, mis hoiab liigesed ja
kõõlused jahedad; toetab kõõluseid, liigeseid ja sidemeid – sobivad nii esi- kui
tagajalgadele – masinpestavad (madalal temperatuuril) – anatoomiline kuju – 360
kraadi stretch
Värvid: must, valge, sinine, punane, pruun
Suurused: turjakõrgusele ca 104-119cm, turjakõrgusele ca 121-137cm, turjakõrgusele ca 139-144cm,
turjakõrgusele ca 147-167cm, turjakõrgusele ca 170-177cm, turjakõrgusele ca 180-187cm

Air-Teque Triple Layer Sports kaitsmed
HIND 57.33 € / paar 43 € / paar
TOOTEINFO – kolm perforeeritud neopreenist kaitsekihti, mis annavad maksimaalse
kaitse ja on hingavad – mikrofiiber-nahast kinnitused on tugevad, kestvad ja lihtsasti
kasutatavad – kui sisemine ja pealmine Air-Teque neopreenist kiht lasevad õhul
liikuda, siis keskmine kiht on põrutuskindel (kaitsmed sobivad ka takistussõiduks) –
topelt toetus kõõlustele, toetab ka liigeseid ja sidemeid – masinpestavad (madalal
temperatuuril) – Pique vooder hoiab sisemuse kuivana – 360 kraadi stretch –
veterinaarid soovitavad
Värvid ja suurused: turjakõrgusele ca 139-144cm (must, punane, valge, sinine, pruun),
turjakõrgusele ca 147-167cm (must, punane, valge, pruun), turjakõrgusele ca 170-177cm (must, punane,
valge, sinine, pruun), turjakõrgusele ca 180-187cm (must, punane, valge, sinine, pruun)

Combo Sports kaitsmed, esijalgadele
HIND 66.63 € / paar 49.97 € / paar
TOOTEINFO – ülim kaitse ekstreemseks kasutuseks – mikrofiiber/nahk annab tugevuse,
kestvuse ja on lihtsasti kasutatav – Air-Teque neopreen hoiab liigesed ja kõõlused
jahedad, lisaks ekstra kiht, et vooder sees oleks kuiv – kahekordne põrutuskindel
neopreenikiht – pehme Amara materjalist serv, mis hoiab muda ja mustuse eemal –
toetab liigeseid, sidemeid ja sõrgatsit – kalossi osa on kohe kaitsme küljes –
masinpestavad (madalal temperatuuril), kuivatada tavalisel viisil – veterinaarid soovitavad
Suurused: turjakõrgusele ca 142-149cm, turjakõrgusele ca 149-162cm, turjakõrgusele ca 162-170cm,
turjakõrgusele ca 170-180cm

Air-Teque Double Locking riivlemiskaitsmed
HIND 46.48 € / paar 34.86 € / paar
TOOTEINFO – suurepärane vastupidavus, üks kiht mikrofiiber-nahast, üks kiht AirTeque perforeeritud neopreenist, comfort dry vooder (CDL), põrutuskindel materjal – nii
esi- kui tagajalgadele – masinpestavad (madalal temperatuuril)
Värvid: must, valge, pruun
Suurused: turjakõrgusele ca 147cm (kahe kinnitusega), turjakõrgusele ca 157cm (kahe kinnitusega),
turjakõrgusele ca 157cm (wide cob, kahe kinnitusega), turjakõrgusele ca 167cm (kolme kinnitusega),
turjakõrgusele ca 177cm (kolme kinnitusega)

Merino lambanahaga kalossid
HIND 46.49 € / paar 34.87 € / paar
TOOTEINFO – luksuslik mikrofiiber/nahk – vooder kõrgkvaliteetsest
neopreenist ja PK kangast – masinpestavad (madalal temperatuuril),
kuivatada tavalisel viisil – ideaalsed võistlusteks või treeninguks
Värvid: must, valge,
pruun

Suurused: vaata
tabelit

Kevlar No-Turn kalossid
HIND 46.49 € / paar 34.87 € / paar
TOOTEINFO – välispind tugevast mikrofiiber nahast, mis on vastupidavam
kui tavaline nahk ja teda võib ka masinas pesta – Kevlar löögikaitse – pehme
vooder – ei hakka jala ümber keerlema – masinpestavad (madalal
temperatuuril), kuivatada tavalisel viisil – sobivad võistlusteks, treeninguks
või koplisse
Värvid: must, valge, pruun
Suurused: vaata tabelit

AT Shockproof Merino lambavillaga koolisõiduvaltrap
HIND 103.83 € 77.87 €
TOOTEINFO – kombineeritud põrutuste kaitse, niiskuse kontroll ja jahutus –
kõrgem turjaosa – airflow vooderdus – põrutuskindel materjal võimaldab kaitset
suuremat raskust kandvatele piirkondadele, et leevendada survet turjal ja
selgroo piirkonnas – vähendab kuumust ja higistamist – suure imavusega –
Merino vill aitab kontrollida niiskustaset – Anti-Rub 2520D ballistic nailon
hõõrumisvastane kaitse sadulavöö piirkonnas
Suurus: full / Värvid: beez/beez, must/naturaalne, hall/hall, pruun/pruun, pruun/beez

AT Shockproof Merino lambavillaga GP/hüppevaltrap
HIND 103.83 € 77.87 €
TOOTEINFO – kombineeritud põrutuste kaitse, niiskuse kontroll ja jahutus –
kõrgem turjaosa – airflow vooderdus – põrutuskindel materjal võimaldab
kaitset suuremat raskust kandvatele piirkondadele, et leevendada survet turjal
ja selgroo piirkonnas – vähendab kuumust ja higistamist – suure imavusega –
Merino vill aitab kontrollida niiskustaset – Anti-Rub 2520D ballistic nailon
hõõrumisvastane kaitse sadulavöö piirkonnas
Suurus: full / Värvid: pruun/pruun, hall/hall, beez/beez

AT Shockproof Merino lambavillaga sadulapehmendus
HIND 97.63 € 73.22 €
TOOTEINFO – kombineeritud põrutuste kaitse, niiskuse kontroll ja jahutus
– kõrgem turjaosa – airflow vooderdus – põrutuskindel materjal võimaldab
kaitset suuremat raskust kandvatele piirkondadele, et leevendada survet
turjal ja selgroo piirkonnas – vähendab kuumust ja higistamist – suure
imavusega – Merino vill aitab kontrollida niiskustaset – Anti-Rub 2520D
ballistic nailon hõõrumisvastane kaitse
Suurus: full / Värvid: pruun/beez, valge/naturaalne, tumesinine/hall,
hall/hall, beez/beez, pruun/pruun

Airtech Shock Proof koolisõiduvaltrap
HIND 54.23 € 40.67 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – airflow vooderdus – põrutuskindel materjal
võimaldab kaitset suuremat raskust kandvatele piirkondadele, et leevendada
survet turjal ja selgroo piirkonnas – vähendab kuumust ja higistamist – suure
imavusega – Anti-Rub 2520D ballistic nailon hõõrumisvastane kaitse sadulavöö
piirkonnas
Suurus: full / Värvid: must, tumesinine, hall, beez, pruun

Airtech Shock Proof GP/hüppevaltrap
HIND 54.23 € 40.67 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – airflow vooderdus – põrutuskindel materjal
võimaldab kaitset suuremat raskust kandvatele piirkondadele, et leevendada
survet turjal ja selgroo piirkonnas – vähendab kuumust ja higistamist – suure
imavusega – Anti-Rub 2520D ballistic nailon hõõrumisvastane kaitse sadulavöö
piirkonnas
Suurus: full / Värvid: must, tumesinine, hall, beez, pruun, valge

Airtech Shock Proof sadulapehmendus
HIND 46.49 € 34.87 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – airflow vooderdus, vähendab kuumust ja
higistamist – põrutuskindel materjal võimaldab kaitset suuremat raskust
kandvatele piirkondadele, et leevendada survet turjal ja selgroo piirkonnas –
suure imavusega – Anti-Rub 2520D ballistic nailon hõõrumisvastane kaitse
sadulavöö piirkonnas
Suurus: full / Värvid: must, tumesinine, hall, beez, pruun, valge

Air technology Shoch Proof korrigeerimispadi
HIND 77.49 € 58.12 €
TOOTEINFO – 8 lisatavat patja korrigeerimiseks – airflow vooderdus –
põrutuskindel materjal tõstab suurema raskuse all olevaid piirkondi, et
leevendada survet turjal ja selgroo piirkonnas – suure imavusega –
vähendab kuumust ja higistamist
Suurus: full / Värvid: must, tumesinine, hall, beez, valge

Anti-Slip Airflow Shock Proof Racing valtrap-pehmendus
HIND 77.49 € 58.12 €
TOOTEINFO – kombineeritud libisemisvastane kangas, Shock Proof kaitse
ja niiskuse kontroll – põrutuskindel materjal võimaldab kaitset suuremat
raskust kandvatele piirkondadele, et leevendada survet turjal ja selgroo
piirkonnas – high-tech innovatiivsed kangad, mis juhivad niiskuse hobuse
kehast eemale – suure imavusega – Anti-Slip kangas ei lase sadulal paigast
liikuda ka kõige ekstreemsemates oludes – soovituslik on kasutada selle
valtrapi all Buster Pad valtrappi
Suurus: full / Värvid: must, must/punane

Techno-Suede Close Contact koolisõiduvaltrap
HIND 57.33 € 43 €
TOOTEINFO – kõrgema turjaosaga – välispind on hästi pehme, nagu
luksuslik seemisnahk, samas väga lihtsasti pestav – kiiresti imav sisevooder
(bamboo) – PEI sports technology täidis – välispind on hõõrumiskindel ja ei
lähe topiliseks – neljas suunas stretch materjal maksimaalseks vabaduseks –
vähendab kuumust ja higistamist – Anti-Rub 2520D ballistic nailon
hõõrumisvastane kaitse sadulavöö piirkonnas
Suurus: full / Värv: beez

Techno-Suede Close Contact hüppevaltrap
HIND 61.99 € 46.49 €
TOOTEINFO – kõrgema turjaosaga – välispind on hästi pehme, nagu
luksuslik seemisnahk, samas väga lihtsasti pestav – kiiresti imav sisevooder
(bamboo) – PEI sports technology täidis – välispind on hõõrumiskindel ja ei
lähe topiliseks – neljas suunas stretch materjal maksimaalseks vabaduseks –
vähendab kuumust ja higistamist – Anti-Rub 2520D ballistic nailon
hõõrumisvastane kaitse sadulavöö piirkonnas
Suurus: full / Värvid: hall, valge, pruun, beez

Merino lambavillaga koolisõiduvaltrap
HIND 88.33 € 66.25 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – Austraalia lambavill (grade 1,
kõrgkvaliteetne) kombineeritud puuvillaste kiududega – kõrgkvaliteetne puuvill
– spetsiaalsed kiud ja täidis, mis imavad niiskust ja higi – vähendab kuumust
ja higistamist – masinpestav, ideaalne igapäevaseks kasutamiseks –
hõõrumisvastane kaitse sadulavöö kohas (2520D ballistic nailon) – ei tekita
nahaärritust ega allergiat – villal on omadus imada niiskust kuni 30% ulatuses
oma kaalust, et hobusel oleks kuiv ja mugav – selgroo osa on vaba
Suurus: full / Värvid: valge/naturaalne, must/naturaalne, tumesinine/hall,
hall/hall, beez/beez, pruun/beez, pruun/pruun

Merino lambavillaga GP/hüppevaltrap
HIND 88.33 € 66.25 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – Austraalia lambavill (grade 1,
kõrgkvaliteetne) kombineeritud puuvillaste kiududega – kõrgkvaliteetne
puuvill – spetsiaalsed kiud ja täidis, mis imavad niiskust ja higi – vähendab
kuumust ja higistamist – masinpestav, ideaalne igapäevaseks kasutamiseks
– hõõrumisvastane kaitse sadulavöö kohas (2520D ballistic nailon) – ei tekita
nahaärritust ega allergiat – villal on omadus imada niiskust kuni 30%
ulatuses oma kaalust, et hobusel oleks kuiv ja mugav – selgroo osa on vaba
Suurus: full / Värvid: valge/naturaalne, must/naturaalne, hall/hall, beez/beez,
pruun/beez, pruun/pruun

Merino lambavillaga GP/hüppevaltrap, sadulakujuline
HIND 85.23 € 63.92 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – Austraalia lambavill (grade 1,
kõrgkvaliteetne) kombineeritud puuvillaste kiududega – kõrgkvaliteetne
puuvill – spetsiaalsed kiud ja täidis, mis imavad niiskust ja higi – vähendab
kuumust ja higistamist – masinpestav, ideaalne igapäevaseks
kasutamiseks – hõõrumisvastane kaitse sadulavöö kohas (2520D ballistic
nailon) – ei tekita nahaärritust ega allergiat – villal on omadus imada
niiskust kuni 30% ulatuses oma kaalust, et hobusel oleks kuiv ja mugav –
selgroo osa on vaba
Suurus: full / Värvid: valge/naturaalne, must/naturaalne, hall/hall,
beez/beez, pruun/beez, pruun/pruun, tumesinine/hall

Merino lambavillaga sadulapehmendus
HIND 82.13 € 61.60 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – Austraalia lambavill (grade 1,
kõrgkvaliteetne) kombineeritud puuvillaste kiududega – kõrgkvaliteetne
puuvill – spetsiaalsed kiud ja täidis, mis imavad niiskust ja higi – vähendab
kuumust ja higistamist – masinpestav, ideaalne igapäevaseks
kasutamiseks – hõõrumisvastane kaitse (2520D ballistic nailon) – ei tekita
nahaärritust ega allergiat – villal on omadus imada niiskust kuni 30%
ulatuses oma kaalust, et hobusel oleks kuiv ja mugav – selgroo osa on
vaba
Suurus: full / Värvid: valge/naturaalne, must/naturaalne, hall/hall,
beez/beez, pruun/beez, pruun/pruun, tumesinine/hall

Velvet GP/takistussõidu valtrap
HIND 54.23 € 40.67 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – luksuslik sametine velvetkangas
välispinnal – kõrgkvaliteetne puuvill sisepinnal – pestav – vähendab
kuumust ja higistamist – Anti-Rub 2520D ballistic nailon hõõrumisvastane
kaitse sadulavöö kohas
Suurus: full / Värvid: roheline, must, valge

Buster kahepoolne valtrap
HIND 38.74 € 29.06 €
TOOTEINFO – kvaliteetne puuvill – tugev ja vastupidav – mõlematpidi
kasutatav – paksu tepinguga – mitte-libisev disain – ekstra kinnitusrihmadeks
(sadula ja vöö külge) ei ole vajadust – spetsiaalne teping tekitab air-flow
õhutuskanalid – suurus 108x66cm
Värvid: tumesinine, valge, must, tumepunane, roheline, punane, sinine

Puuvillane koolisõiduvaltrap
HIND 41.83 € 31.37 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – kõrgkvaliteetne puuvill – spetsiaalsed kiud ja
täidis, mis imavad higi ja niiskust – hõõrumisvastane kaitse sadulavöö kohas
(Anti-Rub 2520D ballistic nailon)
Suurus: full / Värvid: must, tumesinine, hall, beez, pruun, tumepunane, sinine,
punane

Puuvillane GP/hüppevaltrap
HIND 41.83 € 31.37 €
TOOTEINFO – kõrgem turjaosa – kõrgkvaliteetne puuvill – spetsiaalsed kiud ja
täidis, mis imavad higi ja niiskust – hõõrumisvastane kaitse sadulavöö kohas (AntiRub 2520D ballistic nailon)
Suurus: full / Värvid: valge, beez, pruun, tumepunane, punane

Pro Rider Unisex jope, must
HIND 77.48 € 58.11 €
TOOTEINFO - veekindel ja hingav - seljas hästi mugav - paras pikkus, et ratsutades ka alaselg kaetud oleks - jope
seljale on võimalik tikkida logo (selleks on juurdepääs olemas) - kaks välistaskut ja üks sisetasku - krae on ääristatud
fliisiga - tepitud vooder - sobib aastaringselt kasutamiseks - teflon kattega välispind, hülgab mustust
Värvid ja suurused: XS (tumesinine), S (pruun, tumesinine), M (punane, pruun, tumesinine, must) L (punane, pruun, tumesinine) XL (pruun,
tumesinine) XXL (tumesinine)

