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veľkosť 36 37 38 39 40 41 42

 čierna 325726 325727 325728 325729 325730 325731 325732

€

1/5

Thermo-Outdoor čižmy Montreal
• Kanadská topánka s teplou podšívkou
• módna topánka so šnúrkami
• ozdobný dizajn s kožušinovým golierom
• vodu odpudzujúci teflónu
• protišmyková, dvojfarebná podrážka
• farba: čierna / sivá

veľkosť 36 37 38 39 40 41 42

čierna 325718 325719 325720 325721 325722 325723 325724

€

1/5

Zateplená zimná obuv
Nové stajňové zateplené zimné topánky Ottawa s teplou 
podšívkou z umelej kožušiny pre prácu v stajni a na prechádzky s 
vašim koňom. Suchý zips CLO-istí zaistí, že sa topánka flexibilne 
prispôsobiť tak, aby vyhovovala. Topánka je vodotesná, s 
protišmykovou a ľahko protektorovanou podrážkou a je ideálna 
pre všetky zimné počasia.

zloženie
vonkajší material: Iný materiál
podšívka: Textil (100 % polyester)
podrážka: Iný materiál (100 % TPR)

zloženie:
vonkajší material: Iný materiál
podšívka: Textil (100 % polyester)
podrážka: Iný materiá (TPR)

Thermo

Thermo

Nové!

Nové!
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ref. č. veľkosť €

32298 51 - 54 1/10
32299 55 - 59 1/10

Jazdecká prilba Nerron
Trendy, športová tréningová a turnajová helma!
• aerodynamický profil v tvare sofistikovanej čiernej perly
• Disk-systém jednou rukou hladké prispôsobenie veľkosti na hlave
• výška hlavy krúžku na zadnej strane sa môže nastaviť pomocou
zacvakávacieho systému
• extra tvrdá škrupina
• s flexibilným priezorom
• výnimočný ventilačný systém zaisťuje optimálnu klímu pod helmou
• vetracie otvory s integrovanými sieťkamiproti hmyzu
• 4-bodové vysoko kvalitné zapínanie
• odnímateľná podšívka pre jednoduché čistenie

ref. č.: veľkosť: €

328254 52 - 55 1/10
328255 53 - 57 1/10
328256 58 - 61 1/10

Jazdecká prilba Econimo
• Disk-systém jednou rukou viacstupňové prispôsobenie veľkosti na hlavu
• odolná proti nárazom
• dobre navrhnutý systém vetrania
• 3-bodové bezpečnostné zapínanie
• tenký profil

Nové!

Nové!

Veľké vetracie otvory 
zabezpečujú optimálnu klímu

Disc systém pre jednoručné 
nastavenie, aby dokonale sadla!

Optimálne vetranie!

Disc systém pre jednoručné nastavenie, 
aby dokonale sadla!
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ref. č. farba €

325995 zlatá 1/5/100
325996 strieborná 1/5/100

Drezúrny bič
• dĺžka100 cm
• s protišmykovou rukoväťou
• so zlatými alebo striebornými
aplikáciami na rukoväti
• laminát pokrytý Nylonom

ref. č.: farba €

325997 zlatá 1/5/100
325998 strieborná 1/5/100

Parkúrový bič
• dĺžka 65 cm
• protišmyková rukoväťo zlatými

alebo striebornými
aplikáciami na rukoväti

• f• laminát pokrytý Nylonom

ref. no. use €

328129 Pony 1/20
328128 Full 1/20

Baranček z jahňaciny - korektor sedla
• špeciálny komfort pre kone
• výmenné plstené vypchávky pre optimálne nastavenie sedla (hrúbka kus cca.

0,4 cm)
• 12 vypchávok (6 kusov predné a 6 kusov zadné)
• horná vrstva z bavlny s protišmykovými bublinkami pre vynikajúcu

priľnavosť pod sedlom
• s kožušinovým golierom pred a za sedlom
• s výrezom na konskú chrbticu
• zdravotne nezávadné

Nové!

325996325995

Nové!

325997 325998

Nové!
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veľkosť 1 2 3

červená/modrá/biela 323560 323561 323562
modrá/fialová/biela 323566 323567 323568

sivá/svetlomodrá/biela 325950 325951 325952

€

1/50

Ohlávka Softra
• atraktívna, v moderných farbách - perfektne zapadne do aktuálnej
jarnej kolekcie
• nezvyčajný, mäkký materiál
• ľahko nastaviteľná
• ľahko odopínateľná pod krkom s pomocou karabíny
• nehrdzavejúce kovanie

veľkosti: 
00 žriebä / Mini-Shetland žriebä
0 Shetland pony
1 Pony
2 Cob
3 Full
4 XFull
5 XXFull

farba červená/modrá/biela
karabína 321443

modrá/fialová/biela 
321448

sivá/svetlomodrá 
325953

panic skoba 321453 321458 325954

popis €

karabína 1/50
panic skoba 1/50

Vodítko Softra
• vhodné pre ohlávku Softra • cca. 200 cm na dĺžku •
nezvyčajný, mäkký materiál • s panic skobou alebo s
obyčajnou karabínou

Nové!

Nové!
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veľkosti: 
00 Žriebä / Mini-Shetland (žriebä)
0 Shtetland Pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Cob
3 Full
4 XFull
5 XXFull

veľkosť 0 1 2 3

červená/modrá 323583 323584 323585 323586
čierna 325955 325956 325957 325958

€

1/50

Ohlávka Dexter s
flisovým polstrovaním
• moderný vzhľad v klasických farbách s flesovým
polstrovaním
• zátylok a nos s extra mäkkým flisovým polstrovaním
pre ochranu proti odretiu
• vyrobené z opotrebovania odolného materiálu so
silnými švami
• nastaviteľná s prackami okolo nosa a na krku
• ľahko otvárateľná pomocou karabíny
• robustné kovania vydržia aj veľké napätie

farba blue black

klasická karabina 323575 323577
panic skoba 323579 323581

popis €

klasická karabina 1/50
panic skoba 1/50

Vodítko Dexter
• vhodné pre ohlávku Dexter • cca. 200 cm na dĺžku
• vodítko s vynikajúcou priľnavosťou, vyrobené z
tkaného polypropilénu, odolného proti roztrhnutiu
• hrúbka o cca. 20 mm • s panic skobou alebo s
klasickou karabinou

Nové!

Nové!
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ref. č. dĺžka šírka €

16560 3 m 10 cm 1/50

Chladiaca bandáž KerblCool
• elastický obväz z bavlny s funkciou chladenia pre výrony, odreniny,
pri prehriatí a iných problémoch
• vždy po ruke chladivá terapia pre kone a jazdcov
• pohodlná, ľahká a priedušná
• vrátane dvoch klipov pre bezpečné upevnenie
• ochladzuje hodiny
• jednoduché použitie
• nepoužívajte pri otvorených/krvácajúcivh ranách

ochladzuje hodiny

popis
80 % bavlna 20 % elastan

ref. č. dĺžka €

1658 145 mm 1/12/300
1659 200 mm 1/12/240

Bandážové nožnice z nerezovej ocele
Vďaka zaguľatenému koncu na spodnom ostrí nožníc, je možné rýchlo a bezpečne 
skrátiť bandáž. Dokonca aj priamo na tele, nožnice bez námahy kĺzaju pozdĺž 
bandáže bez poškodenia kože.

• Lister kompatibilné bandážové nožnice • 2 zuby bez rezných čepelí • ostré brúsené
• možno dezinfikovať a sterilizovať

145 mm: pre použitie pri malých zvieratách
200 mm: pre použitie pri veľkých zvieratách a  
pri starostlivosti o kopýtá

ref. č. €

16820 1

Univerzálne nožnice SuperCut
Poctivý výrobok!
Záruka od výrobcu nožníc, tento nástroj je zárukou spoľahlivosti bez 
obmedzenia!

• profesionálne nožnice, obojstranné jemné ozubenie umožňuje a zjednodušuje
rezanie ťažkých a viacvrstvových materiálov (napr obväzy, náplaste, papier,
tkaniny) • z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele • možno sterilizovať a dezinfikovať •
• Perfektné a bezpečné rezanie vďaka Roun-Ded rúčkami, čo eliminuje riziko 
poranenia • pri správnej manipúlácií, vydržia ostré po dlhú dobu bez potreby 
nabrúsenia • celková dĺžka 145 mm 

ref. č. €

2138

popis
teplomer pre veľké zvieratá 1/6/24

29918 batéria 3 V 1/20

Digitálny teplomer pre veľké zvieratá
• Rýchle meranie - do 8 sekúnd • s 14 cm dlhou sondou • vysoká presnosť • uchovávanie
posledného hodnoty • automatické vypnutie • zobrazenie na displeji potrebnú výmenu
batérií ° C a ° F  • vodotesný

technické údaje
rozsah zobrazenia: 32 °C to 43.9 °C
presnosť: +/- 0,1 °C
batéria: CR2032 Lithium

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!
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Box na čistiace potreby Roma
• veľký box na čistiace potreby v štýlových farbách
• robustný, centrálne umiestnený kryt znamená, že môže byť otvorený a
rýchlo sa dá zavrieť
• silná rukoväť integrovaná do veka znamená, že aj plne naložený box sa
môže bezpečne prenášať
• Ideálne vnútorné rozmery (Š x V x H: 405 x 320 x 305 mm), a ďalšie
oddelenie znamená, že tam je aj miesto pre fľaše uložené vo zvislej polohe
• odnímateľná priehradka na drobnosti

perlový efekt farieb

Box na čistiace potreby Siena
• z robustného plastu so spevneným vekom
• nosnosť max. 100 kg
• dvojfarebné prevedenie
• vrátane vyberateľnej priehradky na drobnosti
• Rozmery (D x Š x H): 400 x 275 x 245 mm

ref. č. farba €

321747 čierna/pistáciová 1/6
328265 ružová/fialová 1/6

Box na čistiace potreby Arrezzo 
s vyberateľnou vložkou
• Kryt s 2 stabilnými chlopňami
• deliaca vložka pre možnosť ukladania fliaš v stoji
• vrátane vyberateľnej priehradky na drobnosti
• uzamykateľný
• s rukoväťou
• (Š x V x H) 406 x 244 x 252 mm

ref. č. farba €

321770 polnočná modrá/modrá 1/4
328269 čierna/ružová 1/4

ref. č. farba €

321757 modrá/svetlomodrá 1/6
321759 čierna/červená 1/6
328266 malinová 1/6
328267 capri modrá 1/6
328268 polnočná modrá 1/6

ref. č. farba €

321620 modrá/oranžová 1/20
81488 sivá/pistáciová 1/20

Taška na čistiace potreby
• nečistoty odpudzujúca, ľahko sa čistí, z robustného materiálu
• so 6 vonkajšími vreckami pre pohodlné ukladanie čistiacich
komponentov
• s popruhom cez rameno

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

328266

321757

328267

321759

328268
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veľkosť 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

čierna 325733 325734 325735 325736 325737 325738 325739 325740 325741 325742 325743 325744 325745

€

1/6

Zateplené zimné čižmy Gronland
Moderné zimné topánky majú všetko, čo úspešné zimné topánky majú mať !

• všestranný nový štýl, bočný zips pre jednoduchý prístup
• Luxury-look materiály dávajú tejto topánke moderný a športový vzhľad
• elastické syntetické gumové vložky v lítkovej časti zaručujú optimálnu pružnosť
pri rôznej šírke lítka
• teplá a izolačná podšívka chráni pred chladnejšími teplotami
• vodeodolný vonkajší materiál, stabilné podrážky a atraktívne látkové aplikácie
završujú dokonale atraktívny vzhľad

zloženie
vonkajší materiál: Textil (100 % polyester)
podšívka a stielka: Textil (100 % polyester)
vonkajšia podošva: Iný materiál

veľkosť
výška
šírka

128
32 cm
28 cm

134
33 cm
30 cm

140
33 cm
31 cm

146
34 cm
33 cm

152
34 cm
34 cm

XS
35 cm
32 cm

S
37 cm
32 cm

M
40 cm
34 cm

L
41 cm
36 cm

XL
43 cm
39 cm

XXL
43 cm
42 cm

čierna 328770 328611 328771 328612 328772 328773 328774 328775 328776 328777 328778
hnedá 328613 328614 328615 328616 328617 328618 328619 328620 328621 328622 328623

Chapsy ClassicStretch
• trvanlivá imitácia kože
• so stretch vložkou perfektne sadnú
• ľahko sa čistia vodou a jemným
čistiacim prostriedkom
• elastický spodný popruh
• suchý zips uzaviera driek litka
• možno prať v práčke pri 30 ° C

ref. č. veľkosť €

328770 128 - 152 1/25
328773 XS - XXL 1/25

Thermo

Nové!

Nové!



Nové produkty 2016

10

ref. č. farba €

328250 čierna 52 - 55 1/10
328251 čierna 53 - 57 1/10
328252 camel 52 - 55 1/10
328253 camel 53 - 57 1/10

Jazdecká prilba Beauty
Módna jazdecká prilba v moderných farbách s 
kvetinovým dizajnom pre mladých
• Disk-systém - ľahké nastavenie prilby len
jednou rukou
• je odolný proti nárazu
• dobre navrhnutý systém vetrania v teplom
počasí
• 3-bodový zapínací systém • tenký profil

ref. č. veľkosť €

32720 Junior 1/10
32721 S/M 1/10
32722 L/XL 1/10

Jazdecká prilba Carbonic
• Disk-systém viacstupňové  prispôsobenie veľkosti jednou rukou
• uhlíková úprava dáva Prilbe vysoko kvalitný vzhľad
• odolný proti nárazom
• dobre navrhnutý systém vetrania
• 3-bodové bezpečnostné zapínanie
• tenký profil
• antracitovo šedá

veľkosti:
Junior 50 - 54 cm
S/M 53 - 57 cm
L/XL 58 - 61 cm

Disc systém pre jednoručné 
nastavenie, aby dokonale sadla!

Vetracie otvory zabezpečujú 
optimálnu klímu.

Veľké vetracie otvory 
zabezpečujú optimálnu klímu

Disc systém pre jednoručné 
nastavenie, aby dokonale sadla!



Nové!
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ref. č. farba €

32148 čierna 1/45
326057 tmavomodrá 1/45
326058 fialová 1/45
326059 zelená 1/45

Lonžka
• vyrobené z odolného materiálu
• s kvalitnou otočnou karabinou
• celková dĺžka cca. 7,50 m

ref. č. €

32707

popis
skriňa 60 x 60 x 106 cm 1

32708 náhradný zámok s kľúčom 1

Skriňa na sedlá
• vysoko kvalitná sedlová skriňa
• vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu
• s úložným priestorom
• 2 držiaky na sedlo
• háčik a držiak poskytuje dostatok priestoru pre zavesenie vecí
• s odvzdušňovacím ventilom, uzamykateľná a sťahovateľná
• Hmotnosť: 30 kg

Nové!

Nové!

Nové
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Ohlávka s umelou kožušinou
• ohlávka s odnímateľnou umelou kožušinou v čiernej a bielej farbe
• ideálna pre citlivé kone
• maximálna ochrana proti odretiu
• polstrovanie je ľahko odstrániteľné vďaka zapínaniu na suchý zips
• nastaviteľná s prackami pre nos a krk
• vyrobené z opotrebovania odolného materiálu so silnými švami

veľkosti:
00 Žriebä / Mini - Shetland (žriebä)
0 Shetland Pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Cob
3 Full
4 XFull
5 XXFull

veľkosť 1 2 3

čierna 328261 328237 328238
Rainbow (multi-farebná) 325886 325887 325888

farba €

čierna 1/50
Rainbow (multi-farebná) 1/50

Nové!

Nové!
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veľkosť 00 0 1 2 3

hnedá/béžová 321901 321911 321921 321931 321941
modrá/svetlomodrá 321903 321913 321923 321933 321943

sivá/čierna 321904 321914 321924 321934 321944
sivá/citrónová 325902 325904 325906 325908 325910

ružová/tmavohnedá 325903 325905 325907 325909 325911
bordová/béžová 328260 328259 328243 328244 328245

popis €

veľkosť 00 - 1 1/120
veľkosť 2 - 3 1/100

Ohlávka Hippo
• ekonomická kvalita
• plynule nastaviteľný krk
• ľahko zapínateľná pomocou karabíny 
• nerezové kovanie

farba čierna/strieborná hnedá/béžová          sivá/citrón          ružová/hnedá      bordová/béžová

karabína

svetlomodrá/tmavomodrá 

321440 321441 321446 325898 325899 325914
panic skoba 321450 321451 321456 325900 325901 325915

pipis €

karabína 1/50
panic skoba 1/50

Vodítko Hippo
• vhodné pre ohlávku Hippo • asi 200 cm dlhé • závitové PE 
• mimoriadne mäkký, a preto má veľmi dobrú priľnavosť 
• prichádza v módnych farbách • s panic skobou alebo karabínou  

veľkosti: 
00 žriebä / Mini/Shetland (zriebä)
0 Shetland Pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Cob
3 Full
4 XFull
5 XXFull

Nové!

Nové!
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ref. č. popis dĺžka šírka €

328277 Žbilko 16 cm 11 cm 1/50/100
328278 Žbilko Junior 13 cm 9 cm 1/50/100

Žbilko Heart&Soul
• vyrobené z robustného plastu
• s nylonovým putkom na ruku 

ref. č. popis dĺžka šírka €

328279 Ryžák 22 cm 6 cm 1/10/50
328280 Ryžák Junior 18 cm 5 cm 1/20/100

Ryžák na srsť Heart&Soul
• vrchná časť z protišmykového plastu
• syntetické  štetiny z polypropylénu
• dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. dĺžka šírka €

328281

popis
Mäkká kefa 17 cm 8 cm 1/10/50

328282            Mäkká kefa Junior            14 cm 7 cm 1/20/100

Mäkká kefa z konských vlasov Heart&Soul
• vrchná časť z protišmykového plastu
• s pružným pútkom na ruku
• s konských vlasov
• dĺžka štetín: 3 cm

ref. č. popis dĺžka šírka €

328283 Kefa 17 cm 8 cm 1/10/50
328284 Kefa Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Kefa Heart&Soul
• vrchná časť z protišmykového plastu
• s pružným pútkom na ruku
• syntetické štetiny z polypropylénu
• dĺžka štetín: 3 cm

ref. č. €

328285 1/100/200

Šparák na kopytá Heart&Soul
• z robustného plastu
• s kovovou škrabkou a čistiacou kefou s polypropylénovými štetinami

Módne kefy a žbilká - extravagantné a elegantné zároveň - pre viac zábavy pri 
starostlivosti!
K dispozícii v hravo romantickej "Heart & Soul", alebo ako technický, 
priamočiarej "SuperSonic" kolekcií.

Nové!
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ref. č. popis dĺžka šírka €

328286 Žbilko 16 cm 11 cm 1/50/100
328287 Žbilko Junior 13 cm 9 cm 1/50/100

Žbilko SuperSonic
• z robustného plastu
• s nylonovým putkom na ruku

ref. č. popis dĺžka šírka €

328288 Ryžák 22 cm 6 cm 1/10/50
328289 Ryžák Junior 18 cm 5 cm 1/20/100

Ryžák SuperSonic
• vrchná časť z protišmykového plastu
• s plastovými štetinami z polypropylénu
• dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. dĺžka šírka €

328290

popis
Mäkká kefa 17 cm 8 cm 1/10/50

328291           Mäkká kefa Junior             14 cm 7 cm 1/20/100

Mäkká kefa z konských vlasov SuperSonic
• vrchná časť z protišmykového plastu
• s pružným pútkom na ruku
• s konských vlasov
• dĺžka štetín: 3 cm

ref. č. popis dĺžka šírka €

328292 Kefa 17 cm 8 cm 1/10/50
328293 Kefa Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Kefa SuperSonic
• vrchná časť z protišmykového plastu
• s pružným pútkom na ruku
• syntetické štetiny z polypropylénu
• dĺžka štetín: 3 cm

ref. č. €

328294 1/100/200

Šparák na kopytá SuperSonic
• z robustného plastu
• s kovovou škrabkou a čistiacou kefou s polypropylénovými štetinami
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ref. č. €

328270

popis
Diva 200 x 85 mm 1/54

328271 Diva mini 170 x 90 mm 1/54

Kefa z jahňacej kože Diva
• matný jahňacie vankúš s mäkkými štetinami, pre dokonale 
udržiavanú srsť a vysoký lesk lesku 

Diva: s textilnou slučkou na ruku
Diva Mini: s pružným pútkom na ruku

ref. č. dĺžka šírka €

328272 21,5 cm 6,5 cm 1/50
328273 18 cm 5,5 cm 1/72

Kefa z konských vlasov Noir
• mäkka kefka z čiernych konských vlasov
• obnovuje pokožku a srsť
• pre prirodzený lesk
• dĺžka štetín: 5 cm

ref. č. €

328297 1/40

Špongia Flecki
• v tvare koňa • súprava 3 kusov: v  modrej, ružovej a 
žltej • vyrobené z peny • možno použiť mokré a suché 

ref. č. farba €

328274 Salt&Pepper 1/20 600
328275 Chilli 1/20 600
328276 Sweet Surprise 1/20 600

MagicBrush sety
Tri kefy, tri farby, jedna kefa: tento pocit-dobrá všestranná starostlivosť o vášho kôňa, ľahko sa držia, rýchlo odstráni odolné nečisty z 
vášho koňa.
Vďaka špeciálnej štruktúre a tvaru štetín čistí a masíruje súčasne, takže je vhodná pre kopytá, nohy a srsť 

• citlivé oblasti kone, sú chránené
• v prípade potreby sa môžu kefy prať v práčke
• vrchná časť môže byť použitá ako škrabka na pot
• k dispozícii ako sada v troch prevedeniach  "Salt & Pepper, Chili a Sweet Suprise" 

ORIGINÁL

rýchle a dôkladné čistenie 
vďaka špeciálnym štetinám

Nové!

Nové!

Nové!

Zoskenuj QR kód a sledouj video 
alebo pozri www.kerbl.de!

Salt&Pepper

Chilli

Sweet 
Surprise
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rref. č. pracovná výška €

16180 35 - 63 cm 1

Stojan na kopytá EcoFlex
Stojan pri starostlivosti o predné a zadné kopytá. Kôň je schopný sa viac uvoľniť
počas starostlivosť o kopytá, bez toho aby ste museli niesť jeho hmotnosť.
• chráni chrbát a kolená
• jednoduché použitie
• veľmi presné a jednoduché nastavenie výšky pomocou skrutky
• plocha podpora pre predné kopytá vyrobená z odolnej tvrdenej gumy
• popruh podpora pre zadné kopytá vyrobená z mäkkého a odolného polypropylénu
• inovatívna konštrukcia znižuje riziko zranenia pri starostlivosti o kopytá
• vhodné pre rôzne veľkosti a plemená koní
• vhodné aj pre staršie kone, ktoré potrebujú väčší komfort a pomoc pri starostlivosti o
kopytá

obsah
300 ml

ref. č. €

325130 1/12

Bylinkový balzám na kopytá 
bez parafínu
• v praktickom dávkovači
• vyrobený zo 100% prírodných surovín
• zabraňuje trhlinám, posilňuje kopyto a udržuje ho elastickým
• posilňuje štruktúru kopyta a udržuje prirodzený vlhkosť
• priedušná vrstva chráni kopyto pred škodlivým organizmom

ref. č. popis obsah €

328767 Ovocný 300 ml 1/6
328768 Sensitive 300 ml 1/6

MagicBrush - Care&Shine sprej
Prírodný všestranný produkt pre čistenie a lesk hrivy, chvosta a srsti
• vhodný pre všetky typy srsti • pre ľahšie rozčesanie • udržuje srsť a dodáva hodvábny lesk • odstraňuje
prach a špinu • obsahuje ošetrujúci vitamín B komplex, ktorý posilňuje a podporuje krvný obeh • ďalší
vitamín B6 zabraňuje zápalu a zaisťuje zdravú kožu • bez silikónu • 360 ° sprej: pre jednoduché a efektívne
použitie • mimoriadne tichý zvuk postreku a extra jemný rozprašovač • môžete využiť na citlivé kone • stačí
minimálne množstvo vďaka novej technológii postrekovej hlavice

Care & Shine ovocný - s voňou z lesného ovocia pre extra-hodvábny lesk
• 100% prírodné zložky: čučoriedkový a malinový olej, Macadam orechový olej, ricínový olej

Care&Shine Sensitive - aloe vera extrakt: hydratuje a zabezpečuje zdravé vlasy s prirodzený lesk
• 100% prírodné ingrediencie: aloe vera, makadam orechový olej, ricínový olej

Nové!

pre predné kopyto pre zadné kopyto

Nové!

Nové!
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ref. č. €

18266

popis
Strojček na strihanie zvierat vr. batérie 1/5

Strojček na strihanie zvierat Profi
• ponúka silu a rovnováhu, nízka hmotnosť a ergonomický dizajn • v tichom chode
elektromotora generuje 2.500 úderov za minútu • Dve vyberateľné lítium iónové
batérie umožňujú plynulé strihanie po dobu až 1,5 hodiny na jedno nabitie
akumulátora • vr. 4 clip-on hrebeňov na 3, 6, 9 a 12 mm dĺžku strihania • ideálny
pre úplné a podrobné strihanie, je kompatibilný so všetkými "Snap-on" strihaciími
hlavami (Constanta Pet, Oster, Wahl / Moser, Aesculap) • lithium-ion technológia:
nemá "pamäťový efekt",takže sa môže nabíjať kedykoľvek • bez strihacích nožov •
dodávaný balíček: strihacia stanica bez strihacích nožov, 4 clip-on hrebene, olejová
fľaša, nabíjačka, 2 batérie, čistiaca kefa, návod na obsluhu

Technické údaje
výkon motora: 2500 rpm
čas nabíjania/čas použitia: 1 h / up to 1.5 h
výkon: 30 W
batéria: Li-ion 1500 mAh
hmotnosť s batériou bez strihacej hlavy: 500 g

ref. č. popis €

18280 # 50 / 0,2 mm 1
18281 # 40 / 0,25 mm 1
18282 # 30 / 0,5 mm 1
18296 # 5/8N / 0,8 mm 1
18283 # 15 / 1,2 mm 1
18284 # 10 / 1,6 mm 1
18285 # 10 W / 2,0 mm 1
18286 # 9 / 2,0 mm 1
18287 # 8,5 / 2,8 mm 1
18288 # 7 / 3,2 mm 1
18289 # 7F / 3,2 mm 1
18290 # 5 / 6,3 mm 1
18291 # 5F / 6,3 mm 1
18292 # 4 / 9,5 mm 1
18293 # 4F / 9,5 mm 1
18294 # 3 / 13,0 mm 1
18295 # 3F / 13,0 mm 1

Strihacie hlavy ConstantaPet
• zacvakávací snap-on systém • vhodná pre strihací strojček
Profi (# 18266) a mnoho značiek, ako je Oster (napr A5),
Wahl / Moser, Aesculap • špeciálne tvrdený kov pre dlhú
životnosť a vynikajúce výsledky strihania

Nové!

vrátanie náhradnej batérie

Nové!

30 watt výkonu

18280

18284

18288

18292

18296

18281

18285

18289

18293

18282

18286

18290

18294

18283

18287

18291

18295
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ref. č. €

18192

popis
Strojček na strihanie FarmClipper4 200W, vrátanie

strihacej hlavice (31/15 zubov)
1/3 108

18917 Supra Shearing Blade Set 21/23 zubov pre všestranné strihanie 1/50 -
18910 Supra Shearing Blade Set 31/15 zubov pre všestranné strihanie 1/50 -

Strojček na strihanie zvierat FarmClipper4
Teraz ešte lepšie strihacie čepeľe! • dokonalé strihanie a rezný výkon vďaka kovovým s 
Supra strhihacím čepeliam. Dokonca aj veľmi znečistené zvieratá alebo matná srsť nie 
sú prekážkou pre nový Farm Clipper 4! • univerzálne nožnice pre dobytok a kone • s 
výkonným motorom dodávajúci 200 Watt DC • optimalizované rozloženie hmotnosti 
pre prácu bez únavy • atraktívny ergonomický dizajn • vr. Supra strihacích čepelí - set 
31/15 zubov

technicé údaje
napájacie napätie: 220 - 240 V AC / 50 Hz
výkon motora: 200 W DC = 400 W AC
hmotnosť bez kábla: 1190 g
hlučnosť: 85 dB (A)
rýchlosť strihania: 3,000 double strokes/min.

200 W DC = 400 W AC

ref. č. €

18265

popis
Strojček na strihanie vrátane príslušenstva 1/10

18181 Náhradná čepeľ 1/300

Strojček na strihanie zvierat Sonic
• vynikajúce vlastnosti strihania vďaka keramickej strihcej hlave • výkonný Ni-Mh 1200 mAh • vr.
náhradnej batérie pre neprerušované strihanie • možno tiež prevádzkovať s pripojeným nabíjacím
káblom • 5 stupňov nastavenia dĺžky strihania pomocou regulačného kolieska (0,8 až 2,0 mm) • vr.
rozsiahlého príslušenstva  4 clip-on hrebene na 3, 6, 9 a 12 mm dĺžku strihania • iba pre detailné
strihanie
•

technicé údaje
výkon motora: 6600 rpm
čas nabíjania/čas použitia: 4 h / 1,5 h

Nové!

Nové!

18917 Supra strihacie čepeľe Set 21/23 
všestranné čepele pre všetky 
podmienky srsti. Dokonca aj špinavá a 
znečistená srsť nie je žiadny problém! 
Zvyšková dĺžka vlasov cca. 2-3 mm

18910 Shearing blade set 
31/15 for shearing clean to 
slightly soiled fur, residual hair 
length approx. 2-3 mm

18181
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ref. č. obsah €

321596 300 ml 1/6

Sprej proti hmyzu na kone TaonX Booster *
• s vysokou intenzitou sprej odpudzujúce a chráni pred muchami, komármi a inými článkonožcami • Inovatívny
striekacie systém s výnimočnou šetrnosťou: 300 ml Booster sprej je ekvivalenttný 550 ml spreju • 360 ° nástrek bez
rušivého postrekovacieho zvuk • vďaka špeciálnemu zloženiu, aktívna zložka zostáva aktívna po mnoho hodín
aj pri tých najnáročnejších podmienkach • jednoduché použitie • hospodárne využitie • príjemná aróma

• nezanecháva povlak na srsti • pre uvoľnenú jazdu • tiež vhodné pre použitie na pretekoch

chráni po dobu až 12 hodín100 % biologickyrozložiteľný

aktívna látka 
Saltidin® (Icaridin)

ref. č. obsah €

328780 250 ml 1/15

Krém proti hmyzu na kone TaonX *
• Inovatívny krém odpudzuje s účinne chráni proti muchám, komármi a inými článkonožcami  • k cielenej aplikácii na
citlivé oblasti •nesmie sa nanášať v oblastiach, ako sú oči a nosné dierky • s masážnou kefkou pre jednoduché nanesenie
prápravku na citlivé miesta  • zabraňuje únavnému hádzaniu hlavy • tiež vhodné pre použitie na pretekoch

chráni po dobu až 6 hodín100 % biologickyrozložiteľný

actívna látka 
Saltidin® (Icaridin)

* Dávajte pozor pri použití biocídov. Vždy prečítajte etiketu a informácie o produktoch pred použitím!

ref. č. obsah €

15434 1000 ml 1/12

Cit Bremsentod ochranný sprej proti hmyzu*
• prirodzená odpoveď na muchy v stajni • má rýchly účinok a
okamžite zabije muchy ako s ním prídu do styku

aktívna látka
Permethrine

Strapce proti hmyzu
• so zapínaním na suchý zips pre ľahké zavesenie na ohlávky a uzdy
• chráni oči proti hmyzu

dodáva sa bez obalu

ref. č. veľkosť farba €

321890 Pony čierna 1/50
321892 Cob čierna 1/50
321891 Full čierna 1/50
321893 Pony modrá 1/50
321895 Cob modrá 1/50
321894 Full modrá 1/50
325937 Pony tmavočervená 1/50
325939 Cob tmavočervená 1/50
325938 Full tmavočervená 1/50

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!
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dĺžka chrbta
celková dĺžka

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

čierna 326127 326128 326129 326130

€

1/8

Deka výbehová RugBe 200
Optimálne tvar a dostatočná voľnosť 
pohybu sa nemusí vzájomne vylučovať! 
Nová vonkajšia deka Rugby 200 kombinuje 
obe funkcie v novom dizajne. Novo 
vyvinutý tvar deky umožňuje zakrytie 
maximálnej prochy koňa bez obmedzenia 
pohybu, a taktiež perfektne sedí.

Ďalšie vlastnosti výrobku:
• ideálna konská deka pre vlhké jesenné a
zimné dni
• 200 g tepelnej fleece vložky
• vysoko kvalitná, odolná proti
roztrhnutiu 600 D polyester
• udržuje koňa v suchu z vonkajšej strany
a reguluje teplotu (vodotesná do 3000
mm, priedušná do 3000 g / m / 24 h)
• rýchle zapínanie na hrudníku vďaka
kovovej karabíne a pin pracke
• príjemné vnútorné futro, zabraňuje
odreninám z deky
• klasický strih
• s reflexným prvkom
• postroj na bruchu

dĺžka chrbta
celková dĺžka

125 cm
175 cm

135 cm
185 cm

145 cm
195 cm

155 cm
205 cm

modrá 325416 325417 325418 325419

€

1/8

Stajňová deka RugBe 

• atraktívna stajňová deka s širokými bočnicami a
brušnými krížovými popruhmi
• s širokým popruhom chvosta a nastaviteľnými
nožnými popruhomi
• dve spony na hrudi s pin prackami, snap háčiky a
D- krúžky
• 300 D polyester vonkajší materiál
• naplň 150 g teplej tkaniny
• priedušný materiál pre ideálne podmienky pod
dekou
• príjemné vnútorná výstelka vyrobená z bavlny /
polyesteru, ktorá neodiera

Nové!

Nové!



Nové produkty 2016

22

Delizia špecálne pochúťky
Zdravý spôsob, ako odmeniť svojho koňa - chutné a prírodné!
• k dispozícii v rôznych príchutiach • vyrobené z

vysoko kvalitného zrna, prirodzene bohaté na
vitamíny a minerály

ref. č. €

322705

popis
jablko 1/12

322706 banán 1/12
322707 malina 1/12
324792 držiak 1

Lízací kameň
Doplnkové krmivo pre kone
• ideálne zamestnanie pre kone v stajniach a výbehoch
• zmierňuje nudu a bráni zlé návyky, ako hodinárčenie, glganie
atď.
• k dispozícii v j príchutiach jablko a banán/med
• s vitamínom E
• s držiakom môžete ľahko upevniť líz v každej stajni alebo výbehu
• náplň sa hodí aj do iných držiakov (tj Likit)
• hmotnosť bez držiaku: 650 g

Kvalita z Bavorska!

ref. č. popis content €

325131 mrkva 1 kg 1/12 360
325132 mrkva 3 kg 1 90
325005 banán 1 kg 1/12 360
325006 banán 3 kg 1 90
325007 jablko 1 kg 1/12 360
325008 jablko 3 kg 1 90
325009 malina 1 kg 1/12 360
325010 malina 3 kg 1 90
325017 sladké drievko 1 kg 1/12 360
325018 sladké drievko 3 kg 1 90
325057 jahoda 1 kg 1/12 360
325058 jahoda 3 kg 1 90
325123 vanilka čerešňa 1 kg 1/12 360
325124 vanilka čerešňa 3 kg 1 90

Kvalita z Bavorska!

Nové!

Nové!

Nové!

Nové!

324792
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ref. č. €

10810 1/10

IPCam 2.0 HD
Internetová kamera pre každého, 
a dokonca lacnejšia v novom 
dizajne!

ref. č. €

10811 1/4

IPCam 360° HD
Internetová kamera pre diaľkové ovládanie s funkciou digitálneho zoomu! PTZ kamera (Pan-Tilt-Zoom), 
môže byť diaľkovo ovládaná za pomocoi špeciálneho softvéru z počítača, tabletu alebo smartfónus 
pozorovacím uhlom 355 ° horizontálne a 85 ° vertikálne.

technické údaje
Snímač obrazu: 1/4" CMOS
Rezolúcia: 1280 x 720 (HD)
Snímkov za sekundu: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Viditeľná oblasť: max. 50 °
Počet LED / nočné videnie: 22 / 10 m
Rozsah antény: max. 50 m
Typ prenosu: LAN / WLAN
Typ ochrany: IP65

technical data

Snímač obrazu: 1/4" CMOS
Rozlíšenie: 1280 x 720 (HD)
Snímkov za sekundu: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Viditeľná oblasť: 60 °
Počet LED / nočné videnie: 30 / 15 m
Rozsah antény: max. 50 m
Typ prenosu: LAN / WLAN
Typ ochrany: IP65

IP Kamery - neuveriteľne ľahká inštalácia vďaka "plug & wiev": jednoducho pripojte kameru do zásuvky, 
zoskenujte QR kód smartphonom alebo tabletom a aktivuj kameru na smartphone, tablete alebo PC. Určené pre 
použitie v sieťach alebo s internetom. Prístup k internetu cez kábel alebo bezdrôtovo je neyuhnutný! To 
znamená, že si môžete vychutnať živý obraz za pár sekúnd.

• rozsiahle možnosti pre monitorovanie domu, dvora alebo stajne: Živé vysielanie (prenos obrazu v reálnom čase), snímky, nahrávanie, 
detekcia pohybu, rôzne funkcie alarmu • prístup prostredníctvom rôznych zariadení (smartphone, PC alebo tablet) • až 4 užívateľské prístupy 
k zariadeniu súčasne • novo vyvinutý softvér optimalizovaný pre zobrazenie videa podľa dostupných rýchlosti a výkyvov siete • robustné 
puzdro ochrannej triedy IP 65 pre bezpečné použitie v stajniach či vonku • aplikácia zdarma (www.eyecloud.so) pre iOS alebo Android na 
smartphony alebo tablety • komplexný softvér v cene, napr. pre zobrazenie viacerých kamier na obrazovke, fotky, nahrávacie funkcie, detekcia 
pohybu atď. • Funkcia pre nočné videnie (svetelný senzor, senzor obrazu, rovnako ako IR LED) • súčasťou balenia je: kamera, napájací adaptér, 
káble, WLAN anténa, návod na obsluhu 

Nové!

Nové!
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ref. č. €

10812 1/20

SmartCam HD
Jedna kamera pre veľa možností! Pre použitie v sieti WLAN, kameru je možné ovládať priamo 
prostredníctvom telefónu (bez pripojenia k internetu). Pri použití v prívese, môžu byť 
zvieratá monitorované priamo cez App (UCCAM) v iPhone alebo Android mobilného 
telefónu. Žiadny samostatný monitor nie je potrebný!
Kamera má silný magnetický držiak tak, aby ju bolo možné zabezpečiť flexibilne, bez vŕtania 
alebo skrutkovania. Výkonné Li-ion batérie poskytujú až 8 hodín potešenie z videa! 
SmartCam môžu však byť použité aj ako internetové kamery. K tomu, kamera jednoducho 
musí byť pripojená do siete WLAN.

• rozsiahle možnosti dozoru počas prepravy zvierat, ale aj ako internetová kamera pre Dom, 
dvor a stjne • prístup prostredníctvom rôznych zariadení (smartphone, PC alebo tablety) • 
novo vyvinutý softvér optimalizuje Video Streaming podľa dostupných rýchlosti siete a 
výkyvov • robustné puzdro s IP66 triedy ochrany pre bezpečné použitie v prívesoch, 
vonkajších priestory a stajniach • bezplatná aplikácia pre iOS a Android na smartfóny alebo 
tablety • Funkcia nočného videnia (svetelný senzor obrazového snímača, rovnako ako IR LED 
diódami) • dodávaný v balení: kamera, napájací zdroj WLAN, antény, návod na použitie 

technical data

Snímač obrazu: 1/4" CMOS
Rozlíšenie: 1280 x 720 (HD)
Viditeľná oblasť: 100 ° wide angle
Počet LED / nočné videnie: 21 / 5 m
Napájanie: 5 V
Batéria: Li-ion 3.7 V / 3000 mAH
Výdrž batérie: 8 h (no IR LED), 5 h (with IR LED)
Teplotný rozsah použitia: -10 °C to +50 °C

ref. č. €

328295

popis
90 x 60 cm; pre poníky a prívesy 1/25

321299 120 x 90 cm; pre 12 hodinové kŕmenie 1/25
328296 160 x 100 cm; pre 24 hodinové kŕmenie 1/25

Sieť na seno
• biela • veľkosť ôk 3 x 3 cm • podporuje správne trávenie • ušetrite až
30% krmiva •odolná voči pretrhnutiu • malé oká ponúkajú mnoho
výhod: dlhší čas kŕmenia, krmenie v kľude atď

Nové!

Nové!

Nové!
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ref. č. popis €

326052 vidly čierne 1/40
326053 vidly modré 1/40
326054 vidly ružové 1/40
326055 Vidly čierne s kovovou rúčkou 1

3299 rúčka s D rukoväťou 1/20
32809 hliníková teleskopická rúčka 1/48
323477 hliníková rúčka 1/20

Vidly EcoFork
• vidly s novým tvarom a novým prevedením
• vyrobené z takmer nerozbitného plastu
• 16 vysoko elastických a zosilnených vidlíc
• rozmer 38 x 30 cm
• k dispozícii aj s ľahkou a robustnou kovovou rúčkou vr. protišmykovej rukoväte v tvare D
• vhodné tiež pre teleskopické Aluminiové rúčky 32809 alebo pevné hliníkové rúčky 323477

ref. č. popis €

326056 Vidly čierne 1/16
3299 rúčka s D rukoväťou 1/20
32809 Hliníková teleskopická rúčka 1/48

323477 hliníková rúčka 1/20

Vidly Litter Maxi
• navrhnutý pre hlbokú podstielku v kompaktnom prevedení
• veľký plniaci objem
• vyrobené z takmer nerozbitného plastu
• 17 vysoko elastických a zosilnených vidlíc
• rozmer cca. 38 x 30 cm
• vhodný pre kovovú rúčku 3299, rovnako ako hliníkovú rúčku 32809 a
323477

ref. č. €

29665

popis
Lopata bez nosných hrán a rúčky

1/5 150

29666
Lopata bez nosných hrán a rúčky

1/5 150

296710
Lopata s nosnými hranami a

hliníkovou rúčkou s D rukoväťou 1/5 50

Plastová lopata na sneh 
a podstieľku
• ľahká a stabilná • V 42 x Š 40 x H 10 cm
• zodpovedajúce pre drevenú rúčku 29581
• vhodná aj pre hliníkovú rúčku 29589

326055

Nové!

Nové!

326056

32809
323477

29665 29666

296710

Nové!
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ref. č. €

221860

popis

prípojka na napíjačku 1/2 1 60

2218605 prípojka na napájačku 3/4 1 60

22365 montážne putká - pár 1/25 1,000
221861 náhradný ventil 1/20 2,400
221971 ochrana bar 2 1/4 48

Napájačka Tube Valve E21 z nerezovej ocele
• misa z nerezovej ocele, mosadzné trubice a ventil, robustné liatinové telo
• ideálne pre dojnice kvôli vysokému prietoku vody
• veľká nádoba (Ø 27 cm, výška 12cm) s objemom 5 litrov
• optimálna hygiena vody vďaka nehrdzavejúcej oseli
• úchytky na 4 skrutky pre múry a montáž na trubku (montážny materiál
nie je v cene) • možne aj horné a spodné pripojenia

K dispozícii s 1/2 "a 3/4" pripojením

ref. č. €

221875

popis
pripojenie napájačky 1/2 1 60

221876 Pripojenie napájačky 3/4 1 60
222019 montážne putká - pár 1 -
221971 ochrana bar 2 1/4 48

Napájačka K75
• napájačka z vysoko kvalitného plastu (PP)
• ľahko ovládateľný ventil mosadzného potrubia
• regulovateľný prietok vody (do max. 11 l / min)
• pripojenie horné a spodné
• s vypúšťacím dorazom pre jednoduché čistenie
• vhodný pre montáž na trubku a na stenu
• objem misy: 2,8 litra

ref. č. content €

223518 150 l

popis
Nádoba bez vypúšťacej skrutky (D x Š x H): 102 x 73 x 36 cm, spodný rosmer (D 

x Š): 80 x 53 cm, nosnosť 7 kg
1 45

223517 380 l
Nádoba s vypúšťacou skrutkou, vrchný rozmer (D x Š x H): 130 x 85 x 62 cm, 

spodný rozmer (D x Š): 95 x 45 cm, nosnosť 13 kg
1 35

222905 - Závesný plavák, nerezová oceľ 1/50 600
16601 - Vypúštací ventil 1/100 -

Nádoba na vodu do výbehu
• stabilný a lacný žľab pre vonkajšie použitie
• UV-stabilná
• s okrajom pre optimálnu stabilitu
• Sus-vena plavákový ventil 222905 možno
dovybaviť
• stohovateľné
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ref. č. dĺžka €

442900

popis
Nastaviteľná brána pozinkovaná 2 - 3 m 1

442901 Nastaviteľná brána pozinkovaná 3 - 4 m 1
442902 Nastaviteľná brána pozinkovaná 4 - 5 m 1

poistná západka - 1

Pastvinová brána, nastaviteľná, 90 cm
•stajňová, pastvinová brána, pozinkovaná oceľ 
• výška: 90 cm

Montážna sada pozostáva z:
• 2 závesy
• 1 zatváracia západka
• NOVINKA: zahŕňa 6 skrutiek (12 x 80 mm)

442940

Náklady na dopravu budú účtované zvlášť!

ref. č. dĺžka €

442920

popis
Pevná brána, pozinkovaná 3 m 1

442921 Pevná brána, pozinkovaná 3,5 m 1
442922 Pevná brána, pozinkovaná 4 m 1
442923 Pevná brána, pozinkovaná 4,5 m 1
442924 Pevná brána, pozinkovaná 5 m 1
442925 Pevná brána, pozinkovaná 6 m 1

Poistná západka - 1

Pastvinná brána, pevná, 100 cm
 • stajňová, pastvinná brána, pozinkovaná oceľ
• 6 rôznych modelov s pevnou šírkou (min 3 m. - Max. 6 m)
• výška 100 cm
• nie je nastaviteľná

Montážna sada pozostáva z:
• 2 závesy
• 1 zatváracia západka
• NOVINKA: zahŕňa 
6 skrutiek (12 x 80 mm)

442940

Náklady na dopravu budú účtované zvlášť!

Nové!
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ref. č. €

442588 1

Imbusový kľúč, bezpečnostné skrutky 
pre nastaviteľné pastvinné brány
• Veľkosť: dĺžka 20 mm
• závit: M10
• Materiál: Nerezová oceľ
• obsahuje 2 skrutky

Skrutky musia byť úplne zapustené, aby nedošlo k 
zraneniu zvieraťa, od hlavy skrutky

ref. č. dĺžka šírka €

291260

popis
Kŕmiaca sieť, veľkosť ôk 4,5 cm 3,6 m 2,4 m 1/6

291261 Kŕmiaca sieť, veľkosť ôk 10 cm cm 3,6 m 2,4 m 1/10
291262 Kŕmiaca sieť, veľkosť ôk 4,5 cm 2,8 m 2,8 m 1/6
291263 Kŕmiaca sieť, veľkosť ôk 10 cm 2,8 m 2,8 m 1/12
291295 Rám na kŕmiacu sieť 1,9 m 1,9 m 1

Spomaľovacia kŕmiaca sieť
Sieť je umiestnená cez seno / balíky tak, aby 
sa zvieratá museli pomalšie jesť a dôkladne 
pomáha zlepšiť ich trávenie 
• znížená tvorba prachu 
• vhodné kŕmenie 

• art. 291295 pozinkovaný rám• pre 
jednoduchšie upevnenie siete • pohodlné a 
rýchle zloženie hore a dole

ref. č. €

299935

popis
EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 Watt 1/3 72

299936 EcoKill Inox IPX4, 2 x 20 Watt 1/2 48

Hubič hmyzu EcoKill Inox IPX4
Hubič hmyzu odolný voči vlhkosti a vode! IPX4 zaisťuje 
dostatočnú bezpečnosť v stajniach, alebo vonku, 
jednoducho kdekoľvek, kde sa určitá miera vlhkosti 
nedá vylúčiť! Identický, pokiaľ ide o tvar, výkon a dizajn 
s EcoKill Inox bez ochrany proti vlhkosti a vode!

299935 299936

Pripojenie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Lampi 2 x 15 W 2 x 20 W
Pokrytie plochy až 150 m² až 200 m²
Napätie 2200 V 2200 V
d/v/h 56 x 32,5 x 11,5 cm 75 x 32,5 x 12 cm

Nové!
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ref. č. popis length €

291157 Hákový prúžok 100 cm 1/10
291158 Hákový prúžok 125 cm 1/10
291159 Hákový prúžok 150 cm 1/10
291160 Hákový prúžok 200 cm 1/10
291154 Zývesný panel 30 cm 1/25
291161 Zývesný panel 20 cm 1/25

ref. č. dĺžka šírka hrúbka €

291150 25 m 30 cm 3 mm 1 36
291151 50 m 30 cm 3 mm 1 18
291155 50 m 20 cm 2 mm 1 30
291156 25 m 20 cm 2 mm 1 60

PVC pásový záves Chráni 
pred chladom a suchom
• vysoká priepustnosť svetla
• zaoblené dlhé hrany
• vysoká odolnosť proti opotrebeniu
• UV-stabilizátor
• bezproblémové a jednoduché upevnenie vďaka pripájacím 
prúžkom (k dispozícii v štyroch dĺžkach) a závesným panelom 
20 cm a 30 cm
• kovové časti vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele AISI 
304

Používa sa:
• poľnohospodársky sektor
• jazdecký šport: otvorené stajne, výbehy, atď.
• pracchové a zvukové ochrany pre stroje a 
zariadenia
• separácia haly, oddelenie pracoviska

technické údaje
šírka pásu 20 cm / 30 cm
hrúbka pásu 2 mm / 3 mm
dĺžka role: 25 m / 50 m
hmotnosť: 13 - 55 kg
farba: transparent blue
Odporúčaná teplota použitia: + 50 °C to - 20 °C

Nové!
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We do our best to constantly improve our range of products and keep it up-to-date.
Thus we reserve the right to change the design of our products.
With the publication of this catalogue all previous catalogues and price lists for the 
respective products are void.
All prices provided are the manufacturer's recommended retail prices and are inclusive 
of VAT.
All information is subject to typing and printing errors.
All prices are subject to change.
Changes in colour and design may occur due to printing technology reasons.
Reprinting in whole or in part is due to prior authorisation.

©12/2015

N
eu

he
ite

n 
Pf

er
d_

EN
_K

er
bl

_o
hn

eP
re

is_
20

16

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9 
84428 Buchbach
Germany
Telefon +49 8086 933-100
Telefax +49 8086 933-152
E-Mail  info@kerbl.com
www.kerbl.de




