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Covalliero, Kerbl a Aesculap - začína nová éra!
Strojčeky Aesculap, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti 
Kerbl od apríla 2017! Prvotriedna značka pre elektrické 
nožnice bola skvelým doplnkom k našej širokej škále 
produktov starostlivosti o srsť. Bonum model je 
počiatočným úspešným výsledkom našej spolupráce. 
Tento nový strojček na batérie je reprezentatívny pre 
nové modely značky Aesculap.

Nové produkty spoločnosti Covalliero samozrejme  
nesklamú. Nové typy topánok, atraktívne turnajové 
oblečenie a neformálne rukavice boli navrhnuté pre 
vybavenie jazdca. Kone budú milovať naše nové rajtky a 
výrobky na ochranu nôh, a tiež upravené uzdy. A pre 
mladú generáciu jazdcov je pripravená séria "Lilli" , 
dizajn v ružovej a fialovej farbe pre rad detských a 
poníkových výrobkov, od heliem cez podsedlovky po 
fleece prikrývky.

Okrem hlavnej ponuky Aesculap sme v spoločnosti 
Kerbl pracovali aj na mnohých ďalších nových 
produktoch, s ktorými sa tešíme, že sa prvýkrát 
predstavíme v tomto roku 2018. Predstavujeme náš 
skvelý nový vývoj v tejto oblasti

"Vhodné kŕmenie" na nasledujúcich stranách. Mnoho 
nových

Vážený obchodný partner, Vážený zákazník,
výrobkov v tomto segmente ; zásobník na seno s 
otvormi na kŕmenie pre celé balíky sena, kŕmna guľa 
HeuBoy pre hravé kŕmenie, zásobník na krmivo s 
kŕmnou mriežkou a HayBag v dvoch veľkostiach, tiež 
pre pomalý príjem surového krmív.

Sme samozrejme radi, že prijímame návrhy pre náš 
sortiment a tešíme sa na vaše odpovede. Dúfame, že sa 
vám bude páčiť prehliadanie sveta značiek Kerbl a 
Covalliero. LED svetlá vo všetkých oblastiach sa stali 
nesmierne úspešnou témou pre firmu Kerbl, ktorú sme 
neustále vyvíjali s profesionalitou a vysokými 
štandardmi kvality.

Tieto zvýraznenia sú len krátkym dôkazom potrieb, 
ktoré na vás čakajú v našom novom katalógu 2018. 
Dúfame, že budete mať čas na zotrvanie na 
nasledujúcich stránkach. Sme si istí, že spolu s našimi 
novými produktmi vzbudí vašu zvedavosť množstvo 
iných klasických a iných zaujímavých produktov. Dajte 
nám vedieť, ak máte nejaké návrhy alebo nápady a 
vylepšenia. Boli by sme radi, keby sme pre vás vylepšili 
naše zbierky!

Váš Vetis Team  



1

04 - 41 
04 - 07 
08 - 11 
12 - 22 
23 - 25 
26 - 28 
29 - 34 
35 - 36 
37 - 38 
39 - 41 

42 - 50 
42 - 46 
47 - 49 

51 - 53 

54 - 74 
54 - 57 

58 
59 - 63 
64 - 67 
68 - 69 
70 - 74 

75 - 77 
78 - 80 
81 - 93 

94 - 104 
105 - 108 
109 - 112 

113 - 137 
113 - 115 
116 - 127 
128 - 129 
130 - 134 
135 - 137 

Jazdecké oblečenie
Turnajové oblečenie
Dámske a detské oblečenie            
Dámske rajtky a jazdecké sukne                      
Pánske oblečenie 
Pánskem rajtky
Jazdecké topánky
Mini Chapsy
Jazdecké ponožky a príslušenstvo
Jazdecké rukavice

Osobné ochranné prostriedky
Jazdecké helmy
Bezpečnostné vesty

Covalliero deti

Jazdecké vybavenie
Biče
Sedlá
Čabraky
Tlmiace podložky, barančenky
Podbruňíky, strmene
Uzdečky a zubadlá

Lonžovanie
Bezpečnosť 
Ohlávky a vodítka
Deky
Ochrana očí a uší
Chrániče a bandáže

Starostlivosť
Kone
Srsť
Magicbrush
Oster
Boxy na pucáky

Potreby a príslušenstvo na preteky 138 - 140 

141 - 151 
152 - 160 

161 - 175 
161 - 166 
167 - 172 
173 - 175 

176 - 177 

178 - 182 

183 - 188 
183 

184 - 187 
188 

189 - 246 
189 

190 - 193 
194 - 197 
198 - 204 
206 - 209 
210 - 213 

214 
215 
216 

205, 217 - 225 
226 - 238 
239 - 243 
244 - 246 

247 - 252 
247 - 249 
250 - 251 

Nožnice a strojčeky
Strojčeky a príslušenstvo

Starostlivosť o kopytá
Hygiena a dezinfekcia 
Príslušenstvo
Mazanie a vitamíny

Starostlivosť o kožu

Ochrana proti hmzyu 

Krmivo
HORSE® fitform
Delizia doplnkové krmivo
Likit, soľ, držiaky na soľ

Príslušenstvo do stajne
Povolania
Monitoring kona
Sedlové kabíny, sedlovňe a vozíky 
Kŕmne žľaby a vedrá
Stojan na seno a sieť na seno
Vidly 
Lopaty
Metly
PVC pásová záclona
Stajňové príslušenstvo
Napájačky
Záhradné brány a ohradníky 

Hubenie škodcov
Elektrické lapače hmyzu
Hmyz
Podkany a myši

252  



2

DE 34 36 38 40 42 44 46
FR 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50
UK 8 10 12 14 16 18 20
Inches 26 27/28 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37
INTL XS S M L XL XXL XXXL

DE 116 122 128 134 140 146 152 158 164 176
FR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
IT 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Inches 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
INTL XS XS S S M M L L XL XXL

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Inches 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
INTL XXS XS S M M L L XL XXL XXXL

S 7
M 8
L 9
XL 10
XXL 11
XXXL 12

INTL = International

Priedušnosť
Priedušnosť pre klimatické materiály sa týka 
schopnosti, aby 
mohla unikať vodná para (pot). Priedušnosť sa 
meria v gramoch (g) vodnej pary na štvorcový 
meter (m?) po dobu 24 hodín. Pre priedušnosť 
5000 do 24 hodín, napríklad znamená, že 5000 g 
vodnej pary vystúpi cez meter štvorcový tejto 
textílie.

Vodeodolnosť
Takzvaný vodný stĺpec v mm je index pre 
vodotesnosť. 
Znamená to, tlak vody, pri ktorom sa materiál 
stáva priepustný pre vodu. 

Vodeodolný
Tkaniny odolné voči vode sú textílie, ktoré sú 
oddelené špeciálnym povlakom. To odpudzuje 
vodu z povrchu a zabraňuje prenikaniu vody.

Vetruodolnosť
Prenikanie vetra ochladzuje telo, pretože teplý 
vzduch vyfúka preč. Vďaka tomu je vonkajšia 
teplota "pocitovo" chladnejšia, ako v skutočnosti je.
Padne perfektne. Materiál je pružný, prispôsoby sa 
vášmu pohybu.

Padne perfektne
Materiál je pružný, prispôsoby sa vášmu pohybu.

Perie-light
Veľmi ľahký materiál je tu premenený na extrémne 
odolné a pohodlné funkčné oblečenie.

Každá sekcia v vrstvené oblečenia by mala uľahčiť 
telo udržiavať v konštantnej teplote.
Úlohou vnútorného materiálu je odviesť vlhkosť 
od tela a preniesť ju do ďalšej vrstvy. Telo tak 
môže udržiavať konštantnú teplotu.
Stredná vrstva účinne reguluje telesnú teplotu. 
Tu použité materiály sú optimálne pre odvod 
vlhkosti na vonkajšiu stranu a účinne 
obklopujúce telo v teplom vzduchovom vankúši.
Vonkajšia vrstva vrstveného oblečenia chráni 
proti vetru, vode a snehu, pri zachovaní 
optimálnej priedušnosti v rovnakom čase. Táto 
vrstva tiež udrží telesné teplo.

Vlhkosť odvádza:
Vlákno je špeciálne upravené tak, aby sa rýchlo 
prepravovala 
vlhkosť do vonkajšieho prostredia a telo nie je v 
chlade.

Rýchloschnúci:
Rýchlo schnúci materiál, pretože vlákno 
neabsorbuje
vlhkosť, ale odádza ju von!

ClothingVeľkosť detské oblečenieVeľkosť dámske oblečenie

Veľkosť pánske oblečenie Veľkosť rukavice

Ako správne merať veľkosť 
deky.

Výška v kohútiku Dĺžka chrbta
 110 cm 85 cm
 120 cm 95 cm
130 cm 105 cm
140 cm 115 cm
 150 cm 125 cm
 160 cm 135 cm
170 cm 145 cm
 170 cm 155 cm
 175 cm 165 cm

dĺžka chrbta

výška
Stretch

5000 mm

1000 g/
m2/24 h 3
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Turnajové sako Samantha
pre dámy a deti
Tento odev sa môže pochváliť nespočetnými detailmi, 
funkčnosťou a praktičnosťou. Pokiaľ ide o slobodu pohybu a 
pohodlie, je toto sako ideálna voľba.

Ďalšie vlastnosti produktu:

• elastická, odolná tkanina
• extrémne vodotesný materiál s 3 000 mm vodným stĺpcom
• priedušná do 1000 g / m2 / 24h
• elegantný, krátky a prispôsobený štýl
• s gombíkmi s Covalliero logom
• 2 vonkajšie vrecká so zipsom
• dva rozparky na zadnej strane
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
vonkajší materiál 90 % polyester 10 % elastane

futro 100 % polyurethane (thermoplastic polyurethane / 
TPU membrane)

podšívka 100 % polyester

popis €

Detské veľkosti 140 - 158 1/30
Dámske veľkosti XS - XXL 1/30

veľkosť 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

farba čierna 329791 329792 329793 329794 329795 329796 329797 329798

   Novinka

1000 g/
m2/24 h

Stretch

3000 mm

3
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Turnajové sako Corrada
pre dámy a deti
Klasicky vyzerajúce jazdecké sako, napriek tomu 
dokonale elastické. Lem v kontrastných farbách na 
vreckách a klope zaisťuje zdokonalený vzhľad. 
Vynikajúca voľnosť pohybu je dosiahnutá vďaka veľmi 
flexibilnej kvalite materiálu softshell. Obzvlášť ľahké a so 
sofistikovaným povrchom.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• elegantný, krátky štýl
• vysoko nepriepustná tkanina, odolná

proti vetru a priedušná
• 2 vonkajšie vrecká
• 4 gombíky
• rozparok
• pranie v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
vonkajší materiál 100 % polyester

futro 100 % polyurethane (thermoplastic polyurethane / 
TPU membrane)

podšívka 100 % polyester

popis €

Detské veľkosti 140 - 158 1/30
Dámske veľkosti XS - XXL 1/30

veľkosť 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

tmavomodrá 328488 328489 328490 328491 328492 328493 328494 328495

1000 g/
m2/24 h

5000 mm

Stretch

3
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Turnajové tričko Valentina
pre dámy a deti
Veľmi športová košeľa ideálna pre jazdecké športy! Rýchlo schnúci 
materiál odtiahne pot a vytvorí vyváženú teplotu pod sakom. 
Vzduchová vložka na zadnej strane zabraňuje nahromadeniu tepla 
a tiež vyzerá veľmi extravagantne!

Ďalšie vlastnosti produktu:
• stojačikový golier so zipsom v striebre
• priedušný materiál a odvod vlhkosti
• priliehavý strih
• kontrastné šitie pre športový vzhľad
• 4-pásmová elastická funkčná tkanina
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri

teplote 30 ° C

Zloženie
95 % polyester 5 % elastan

popis €

Detské veľkosti 140 - 158 1/50
Dámske veľkosti XS - XXL 1/50

veľkosť 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

farba biela 329783 329784 329788 329787 329786 329789 329785 329790

Novinka

Stretch
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Zloženie
100 % polyester

popis €

Detské veľkosti140 - 158 1/50
Dámske veľkosti  XS - XXL 1/50

veľkosť 140/146 152/158 XS S M L XL XXL

biela 325212 325213 325214 325215 325216 325217 325218 325219

Turnajové tričko Paula 
pre dámy a deti
Originálne, trblietavé kryštály Swarovski zdobia golier tohto modelu. Tak isto 
je Paula tiež funkčná: špeciálna úprava každej jednotlivej vlákniny odvádza 
vlhkosť od tela na vonkajšiu stranu materiálu. To zabraňuje tomu, aby košeľa 
nepríjemne priliehala k pokožke, dokonca aj v prípade intenzívnych športov v 
horúcich dňoch. Elastická tkanina sa s tebou pohybuje, takže Paula je 
všestranný dokonalý odev na turnaji!

Ďalšie vlastnosti produktu:
• vysoký golier s klopou na gombíky
• ľahká a priedušná
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Genuine Swarovski 
crystals
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Blúzonová bunda
klubová a tímová bunda v blúzon štýle
• športová blúza pre mládež a ženy
• vodotesný vonkajší materiál zaručuje vysokú funkčnosť za každého počasia
• fleece podšívka zaručuje komfort aj na jar a na jeseň
• podšívka môže byť odstránená zipsom, aby bolo možné vyšívať vonkajší na
materiál

Ďalšie vlastnosti produktu:
• dve vrecká
• patent v páse a rukávoch
• 2-pásmový zips
• 3 000 mm vodný stĺpec pre vonkajší
materiál
• priedušná: 1 000 g / m² / 24 h
• ľahko čistiteľné a umývateľné v práčke pri
teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

popis €

Detské veľkosti 140 - 170 1/20
Dámske veľkosti  S - XXL 1/20

veľkosť 140/146 152/158 164/170 S M L XL XXL
čierna 328788 328789 328790 328791 328792 328793 328794 328795
modrá 328796 328797 328798 328799 328800 328801 328802 328803

Kompatibilná s výšivkovými 
strojmi vďaka oddeliteľnej 
podšívke.

3000 mm

1000 g/
m2/24 h
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Bunda Quilted
pre ženy
Svetlo prešívaná s nápadným diamantovým vzorom! Táto veľmi klasická bunda 
vyžaruje elegantný pocit a zaručuje pohodlné nosenie s jemne prispôsobeným 
pásom. Táto bunda vám dáva všetko, čo môžete chcieť, pokiaľ ide o šport i 
každodenné použitie. Bunda je skutočná všestranná pri absolútne najnižšej cene.

Ďalšie vlastnosti produktu:

• ľahké polstrovanie
• nastavenie pasu pomocou zarážok
• dve vrecká
• 2-pásmový zips
• vodeodolná
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť S M L XL XXL

čierna 328804 328805 328806 328807 328808
modrá 328809 328810 328811 328812 328813
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Vesta Quilted
pre ženy 

Ľahko lemovaná prešívaná vesta s klasickým prešívaním. Ochráni 
vaše telo pred vetrom a počasím a zároveň si užívate optimálnu 
slobodu pohybu.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• ľahké polstrovanie
• dve vrecká
• 2-pásmový zips
• vodeodolná
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť S M L XL XXL

čierna 328814 328815 328816 328817 328818
modrá 328819 328820 328821 328822 328823
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Fleece Jacket 
pre ženy 
Klasická fleecová bunda, ktorú každý bude chcieť mať vo svojom 
šatníku. Multifunkčné oblečenie pre mnoho aktivít spojených s 
jazdeckým športom. Antižmolkový meteriál.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• obojstranný zips
• dve vrecká so zipsom
• pranie v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť S M L XL XXL

čierna 328824 328825 328826 328827 328828
modrá 328829 328830 328831 328832 328833
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Jazdecké rajtky BasicPlus 
pre deti a ženy
Ako naznačuje názov, tieto jazdecké nohavice sú 
základným vybavením a sú vybavené špeciálnym "plusom" 
pre každého jazdca!
Najmä pružnosť je plusom vrátane Covalliero Grip na 
celom sedea za absolútne najnižšiu cenu!
Vysokokvalitná zmes bavlna-polyester-elastan zaručuje 
pohodlie a zabraňuje nadmernému potenie pri vysokých 
teplotách vďaka prirodzeným bavlneným vláknam.
Manžeta na nohy v ponúka maximálny komfort pri práci s 
materiálom ElastoSoft.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• plný sed s Covalliero Grip
• manžeta nohavíc vyrobená z ElastoSoft
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
textil 73 % bavlna 25 % polyester 2 % elastan
protišmyková potlač 100 % silikon
elastycký lem 100 % polyester

popis €

Detské veľkost 140 - 176 1/20
Dámske veľkosti 34 - 46 1/20

veľkosť 140 146 152 158 164 170 176 34 36 38 40 42 44 46

modrá 328898 328899 328900 328901 328902 328903 328904 320461 320462 320463 320464 320465 320466 320467
čierna 3210030 3210031 3210032 3210033 3210034 3210035 3210036 320454 320455 320456 320457 320458 320459 320460
biela 3210037 3210038 3210039 3210040 3210041 3210042 3210043 3210050 3210051 3210052 3210053 3210054 3210055 3210056

Stretch

natural

NOVÉ
NOVÉ
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Jazdecké nohavice Livonia 
Vyvinuté pre ženských jazdcov, ktorí hľadajú ľahké, extrémne 
pružné jazdecké nohavice a bez zbytočných doplnkov. Livonia 
naozaj preukazuje svoje výhody v teplých a horúcich letných 
mesiacoch. Plný sed s protišmykovou potlačou zabezpečuje 
najlepší kontakt s koňom. 

Ďalšie vlastnosti produktu:
• pásová šnúrka
• manžeta na nohy vyrobená s ElastoSoft
• plný sed s Covalliero Grip
• 4-cestné elastické
• jpranie v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
textil: 92 % polyester 8 % elastan
Protišmyková potlač 100 % silikon

popis €

Detské veľkost 140 - 164 1/20
Dámske veľkosti 34 - 46 1/20

veľkosť 140 152 164 34 36 38 40 42 44 46

tmavomodrá 3210390 3210391 3210392 3210393 3210394 3210395 3210396 3210397 3210398 3210399
čierna 3210450 3210451 3210452 3210453 3210454 3210455 3210456 3210457 3210458 3210459

  Novinka

Stretch
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Jazdecké rajtky Laura
Mimoriadne mäkký a pružný materiál znamená, že ho sotva cítite, čo prináša 
úplne nový pocit jazdy. Pútavé aplikácie zipsu v kontrastných farbách a 
praktické zadné vrecká robia z Laury perfektné, vysoko-módne jazdecké 
nohavie.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• ľahké a vzdušné
• vlákna odpudzujúce slamu
• manžeta na nohy vyrobená s ElastoSoft
• plný sed s Covalliero Grip
• 4-cestné elastické
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri

teplote 30 ° C

Zloženie
textil: 93 % polyamid 7 % elastan
Protišmyková potlač 100 % silikon
Lem: 100 % polyester

€

1/20

veľkosť 34 36 38 40 42 44 46

tmavomodrá 3210110 3210111 3210112 3210113 3210114 3210115 3210116
tmavosivá 3210117 3210118 3210119 3210120 3210121 3210122 3210123

Novinka

Stretch
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Rajtky Genuine Denim 
Vyšúchaný vzhľad v kombinácii s kontrastnými švami, zadnými 
vreckami a nitmi je absolútne štýlový. Kombinácia elastanu a 
jemného džínsového materiálu sú ideálnou voľbou pre jazdu.

Ďalšie vlastnosti produktu: 
• silikónová potlač na kolenách
• originálny mäkký džínový materiál
• ElastoSoft nohavicový lem
• dve vrecká predné, dve zadné vrecká
• 4-cestné elastické
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
textil: 95 % bavlna 5 % elastan
Protišmyková potlač 100 % silikon
Lem: 100 % polyester

€

1/20

veľkosť 34 36 38 40 42 44 46

modrá 3210081 3210082 3210083 3210084 3210085 3210086 3210087

Novinka

natural

Stretch



16

Jazdecké rajtky Techno
pre ženy
Príjemné jazdecké rajtky vyrobené z mikrovlákien a bavlny pre 
perfektné nosenie. Kontrastné švy a lemy na zdanlivých zadných 
vreckách zvýrazňujú všetky nádherné prvky. Samozrejme, rovnako 
ako u všetkých kvalitných jazdeckých nohavíc, tento model je tiež 
vybavený plným sedom vyrobeným z roztiahnutej textilnej usne. 
Manžeta na nohy s materiálom "ElastoSoft" zaručuje dokonalé 
nosenie a zabraňuje dráždeniu tlakových bodov.

Výhody produktu:

• plný sed
• ElastoSoft nohavicový lem
• dve vrecká predné
• tvar je stabilný
• 4-cestné elastické
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
textíl: 68 % (micro) polyester 22 % bavlna 10 % elastan
sed: 60 % polyamid 40 % polyurethan
Elastosoft lem 100 % polyester

€

1/20

veľkosť 34 36 38 40 42 44

tmavomodrá 324385 324386 324387 324388 324389 324390
čierna 324391 324392 324393 324394 324395 324396

Stretch
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Jazdecké ratky BasicPlus Jodhpur 
Svojimi vlastnosťami je model Jodhpur ideálnou 
alternatívou pre jazdcov, ktorí uprednostňujú neformálny 
štýl v sedle. 

Ďalšie vlastnosti produktu: 
• plné sedadlo vyrobený z roztiahnutej textilnej kože
• manžeta na nohy s elastickým popruhom
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
textíl: 73 % bavlna 25 % polyester 2 % elastan
sed: 60 % polyamid 40 % polyurethan

€

1/20

veľkosť 34 36 38 40 42 44 46

modrá 3210090 3210091 3210092 3210093 3210094 3210095 3210096
čierna 3210097 3210098 3210099 3210100 3210101 3210102 3210103

Novinka

Stretch

natural
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Jazdecké rajtky Economic
pre deti a ženy
Začiatočnícke sezónne nohavice za výhodnú cenu.

• pútka na opasok a nekĺzavý elastický pás
• komfort priateľský k pokožke s prírodnou bavlnenou tkaninou
• s jedným vreckou na zips
• pranie v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
textíl: 95 % bavlna 5 % elastan
sed: 60 % polyurethan 40 % polyester
Elastosoft lem 100 % polyester

description €

Detské veľkosti 116 - 176 1/25
Dámske veľkosti 34 - 44 1/25

veľkosť 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 34 36 38 40 42 44

čierna 324406 324407 324408 324409 324410 324411 324412 324413 324414 324415 324416 324417 324418 324419 324420 324421 324422
modrá 324425 324426 324427 324428 324429 324430 324431 324432 324433 324434 324435 324436 324437 324438 324439 324440 324441

ružová 325852 325853 325854 325855 325856 325857 325858 325859 325860 325861 325862 - - - - - -

hnedá - - - - - - - - - - - 325863 325864 325865 325866 325867 325868

bordová 3210130 3210131 3210132 3210133 3210140 3210141 3210142 3210143 3210144 3210145 3210146 3210150 3210151 3210152 3210153 3210154 3210155
svetlomodrá 3210160 3210161 3210162 3210163 3210170 3210171 3210172 3210173 3210174 3210175 3210176 3210180 3210181 3210182 3210183 3210184 3210185

čierna modrá ružová hnedá bordová svetlomodrá

Stretch

natural

NOVÉ
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Jazdecké rajtky Morzine 
Originálny dizajnový prvok vyrobený z extrémne pružného 
teplého vysoko kvalitného materiálu Softshell s protišmykovým 
3/4 sedom potlačeným z protišmykového silikónu! Spodný lem 
ElastoSoft zabezpečuje v oblasti kotníka pohodlie bez tlaku. 
Poskytuje úžasné detaily pre každý šev a perfektné jazdné 
pohodlie. Fantastický komfort nosenia spojený s vynikajúcou 
funkčnosťou pochádza z odlišného zloženia vnútornej a vonkajšej 
vrstvy. Vonkajšia vrstva bráni vniknutiu vetra a chladu blízko 
tela, zatiaľ čo vnútorná vrstva poskytuje príjemne jemný pocit na 
koži. Perfektné, štýlové jazdecké nohavice.

Ďalšie vlastnosti produktu: 
• sed vyrobené z protišmykového silikónového obloženia
• ElastoSoft nohavicový lem
• štyri vrecká
• odolný voči vode a vetru
• tvar stabilný, mäkký a ľahký
• • reguláca klímu a priedušnosť
• 4-cestné elastické
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
vonkajší materiál: 74 % polyamid 26 % elastan
vnútorný: 92 % polyester 8 % elastan
sed: 100 % silikon
vnútorný materiál: 100 % polyurethan membran
manžena: 100 % polyester

€

1/20

veľkosť 34 36 38 40 42 44 46

hnedá 3210060 3210061 3210062 3210063 3210064 3210065 3210066
čierna 3210067 3210068 3210069 3210070 3210071 3210072 3210073

modrá 3210074 3210075 3210076 3210077 3210078 3210079 3210080

Novinka
K dispozícii od apríla 2018!

5000 mm

8000 g/
m2/24 h

Stretch

Thermo
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Thermo jazdecké nohavice Alaska
Perfektné nohavice, vyrobené z vonkajšieho materiálu s jemnou 
štruktúrou s tepelnou funkciou, pre trpké chladné dni. 

• čierna
• elastické vďaka softshell supersoft
• ľahko sa zapína vďaka úplne otvoreným zipsom na oboch

vonkajších stranách nohavíc
• s protišmykovým plným sedom pre dobrý sedlový kontakt
• flexibilné nastavenie šírky manžety pomocou spojky Velcto a

elastického pásu
• vysoko vodoodpudivý s 8 000 mm vodným stĺpcom
• priedušná až do 3000 g / m2
• kompaktné 80 gsm tepelné rúno ohrieva
• dodatočne integrovaný chránič snehu s pružnou manžetou na

nohaviciach zabraňuje prieniku vody alebo snehu

Zloženie
vonkajší materiál: 94 % polyester 6 % elastan
futro a podšívka: 100 % polyester
sed: 60 % polyurethan 40 % polyester

ref. no. veľkosť €

320823 128/134 1/20
320824 140/146 1/20
320825 152/158 1/20
320826 164/170 1/20
324060 S 1/20
324061 M 1/20
324062 L 1/20
324063 XL 1/20
324058 XXL 1/20

Ľahko sa oblieka vďaka 
úplne otvárateľným 
zipsom na oboch 
vonkajších stranách 
nohavíc

dodatočne integrovaný 
chránič snehu s pružnou 
manžetou  zabraňuje 
prieniku vody alebo snehu

Flexibilné nastavenie 
šírky pása pomocou 
suchého zipsu a 
elastickéj gumy

dĺžkovo nastaviteľný popruh 
na nohy

Elastické vďaka 
Super-Softshell

s protišmykovým plným sedom

Stretch

3000 g/
m2/24 h

8000 mm
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Jazdecká sukňa do dažďa Karin 
Optimálne a zároveň štýlové riešenie pre jazdenie na 
koni v daždivom počasií. Dve zipsy na prednej a 
zadnej strane zjednodušujú obliekanie a zabezpečujú 
optimálnu funkciu pri jazde. Jazdecká sukňa môže byť 
pripevnená k stehnu pri jazde pomocou dvoch 
elastických integrovaných nožných popruhov. Tým sa 
zabráni skĺznutiu a ochranná časť zostáva na stehnách. 
Sukňa je tiež vybavená membránou, takže stehná 
zostávajú suché pri jazde aj pri silnom daždi. 

Ďalšie vlastnosti produktu: 
• dvojitý dvojcestný zips
• dve vrecká so zipsom
• vysoko vodoodpudivý s 5 000 mm vodným stĺpcom
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
vonkajší materiál 100 % polyamid
futro a podšívka: 100 % polyester

€

1/30

veľkosť XS S M L XL XXL

navyblue 325465 325466 325467 325468 325469 325470

s jazdeckým rozparkom

vodeodolný zips

2 vrecká so zipsom

s dvojcestným spojom

pružné vnútorné 
nohavicové pásy

5000 mm

3000 g/
m2/24 h
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Pršiplášť Rita
Priehľadná bunda v klasickom štýle pre optimálnu 
ochranu pri nepriaznivom počasí.

Ďalšie vlastnosti produktu: 
• nepremokavá bunda s kapucňou
• s páskovanými švami
• vodotesný zips
• ideálna ochrana pred dažďom pre turnaje alebo tréning
• unisex

Zloženie
100 % Polyvinyl chloride (PVC)

€

1/50

veľkosť XXS XS S M L XL XXL

transparent 329944 329945 329946 329947 329948 329949 329950

   Novinka

100 %
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Blúzonová bunda
Klubová a tímová bunda pre mužov 

• vodotesný vonkajší materiál zaručuje vysokú funkčnosť za každého
počasia

• fleece podšívka zaručuje komfort aj na jar a na jeseň
• podšívka môže byť odstránená zipsom, aby bolo možné vyšívať na

vonkajší materiál

Ďalšie vlastnosti produktu: 
• dve vrecká
• patent v páse a rukávoch
• 2-pásmový zips
• 3 000 mm vodného stĺpca pre vonkajší materiál
• priedušná: 1 000 g / m² / 24 h
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť S M L XL XXL XXXL

čierna 328834 328835 328836 328837 328838 328839
modrá 328840 328841 328842 328843 328844 328845

Kompatibilná s 
výšivkovými strojmi vďaka 
oddeliteľnej podšívke.

3000 mm

1000 g/
m2/24 h
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Vesta Quilted
pre mužov
Ľahko lemovaná prešívaná vesta s klasickým prešívaním. Chráni vaše telo 
pred vetrom a počasím a zároveň si užívate optimálnu slobodu pohybu.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• vonkajšie polstrovanie
• dve vrecká
• 2-pásmový zips
• vodeodolný materiál
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť S M L XL XXL XXXL

čierna 328846 328847 328848 328849 328850 328851
modrá 328852 328853 328854 328855 328856 328857
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Fleece bunda
pre mužov
Mäkká fleecová bunda  ktorú každý bude chcieť mať vo svojom šatníku. 
Multifunkčné oblečenie pre mnoho aktivít spojených s jazdou a počas práce 
v stajni.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• obojstranný zips
• dve vrecká
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť S M L XL XXL XXXL

cčerna 328858 328859 328860 328861 328862 328863
modrá 328864 328865 328866 328867 328868 328869
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Jazdecké rajtky BasicPlus
pre mužov
Ako to naznačuje názov, tieto jazdecké nohavice sú základným 
vybavením a poskytujú špeciálny doplnok!
Najmä pružnosť je plus, vrátane Covalliero Grip na povrchu 
kolena a za absolútne najnižšiu cenu!
Vysokokvalitná zmes bavlna-polyester-elastan zaručuje pohodlie a 
zabraňuje nadmernému poteniu pri vysokých teplotách vďaka 
prirodzeným bavlneným vláknam.
Manžeta na nohy nahrádza suchý zips a namiesto toho ponúka 
maximálny komfort pri práci s materiálom ElastoSoft.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• kolenné potlače s protišmykovou úpravou
• manžeta nohavíc vyrobená z ElastoSoft
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
textíl: 75 % bavlna 25 % polyester 2 % elastan
protišmyková potlač: 100 % silikon
ElastoSoft llem: 100 % polyester

€

1/20

veľkosť 44 46 48 50 52 54

čierna 328782 328783 328784 328785 328786 328787

Stretch

natural
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Jazdecké rajtky Techno 
pre mužov
Príjemné jazdecké nohavice vyrobené z mikrovlákien a bavlny 
pre perfektné nosenie. Kontrastné švy a lemy na zdanlivých 
zadných vreckách zvýrazňujú všetky nádherné prvky. 
Samozrejme, rovnako ako u všetkých kvalitných jazdeckých 
nohavíc, tento model je tiež vybavený plným sedom 
vyrobeným z roztiahnutej textilnej usne. Manžeta na nohy s 
materiálom "ElastoSoft" zaručuje dokonalé pohodlie a 
zabraňuje dráždeniu tlakových bodov.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• plný sed
• ElastoSoft nohavicový lem
• dve vrecká
• tvar je stabilný
• 4-cestné elastické
• je ľahko čistiteľný a umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
textíl: 68 % (micro) polyester 22 % bavlna 10 % elastan
sed: 60 % polyamid 40 % polyurethan
ElastoSoft lem: 100 % polyester

€

1/20

veľkosť 44 46 48 50 52 54

tmavomodrá 325471 325472 325473 325474 328583 328584
čierna 325475 325476 325477 325478 328585 328586

Stretch
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Jazdecké rajtky Denim 
pre mužov
• originálny, supermäkký denim materiál s

dokonalým uchytením
• s 3/4 sedom pre optimálnu voľnosť pohybu a

dobrý kontakt so sedlom
• 5-vreckový štýl
• pranie v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
textíl: 95 % bavlna 5 % elastan
sed: 60 % polyamid 40 % polyurethan

€

1/20

veľkosť 46 48 50 52 54

jeans modrá 322170 322171 322172 322173 322174

Stretch

natural
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TOPÁNKY

Zimné čižmy Classic
s odnímateľnou vložkou
• užitočná ochrana pred zimnými teplotami
• teplé a útulné s odnímateľnou vnútornou vložkou z termoizolačného

materiálu
• odnímateľná vložka umývateľný pri teplote 30 ° C
• nastaviteľná šírka uzáverom na suchý zips
• vodotesná syntetická podrážka s ktorá je vhodná do jazdeckých strmeňov
• ľahko udržiavateľný vonkajší materiál
• veľkosti 26 - 34 s 3 suchými zipsami

Zloženie
vonkajší materiál Textile (100 % polyamide)
vložka: Textile (100 % polyester)
vonkajšia podrážka Other material
vnútorná podrážka: Other material (100 % EVA)

€

1/6

veľkosť 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

čierna 326141 326142 326143 326144 326145 326146 326147 326148 326149 326150 326151 326152 326153 326154 326155 326156 326157 326158 326159 326160

umývateľná 
vložka

Termo zimné topánky Ottava 2.0 
Stabilná a termálna zimná topánka s teplou podšívkou z 
umelej kožušiny pre prácu v stajni a pre prechádzky s 
koňom. Uzáver na suchý zips znamená, že ho môžete 
flexibilne prispôsobiť. Termo topánka je vodotesná s 
protišmykovou a ľahko vyčistenou podrážkou a je 
ideálnou obuvou pre zimné počasie.

Dostupné odaugusta 2018

€

1/10

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

čierna 3210001 3210002 3210003 3210004 3210005 3210006 3210007 3210008 3210009 3210010 3210011

  Novinka

Tlmiaca nárazy 
EVA podrážka

Thermo

Thermo
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Termo čižmy Montreal 
• Kanadská topánka s teplou podšívkou
• módne topánky so šnúrkami
• elegantný dizajn s kožušinovým golierom
• vodoodpudivý teflónový náter
• vodotesná noha s protišmykovou vonkajšou

podrážkou
• farba: čierna / sivá

Zloženie
vonkajší materiál iné materiályl
podšívka a stielka: Textil (100 % polyester)
vonkajšia podrážka: iné materiály (TPR)

€

1/5

veľkosť 36 37 38 39 40 41 42

čierna 325726 325727 325728 325729 325730 325731 325732

Jazdecké pérka Oslo 
• elegantné topánky vyrobené z polyuretánu
• vysoko vodoodpudivé
• teplé vďaka syntetickej kožušinovej podšívke
• Jednoduché čistenie a údržba

Zloženie
vonkajší materiál Textil (100 % PU)
podšívka a stielka: Textil (100 % polyester)
vonkajšia podrážka: (100 % TPR)

€

1/10

veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42

čierna 324555 324556 324557 324558 324559 324560 324561 324562

TOPÁNKY

Thermo

Thermo
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TOPÁNKY
Stajňové boty NeoLite 
• ideálne pre prácu v stajni alebo na pasienkoch
• 100% vodotesné
• podrážka so samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti skĺznutiu
• tepelne izolačné vlastnosti syntetického kaučuku udržujú nohy príjemne teplé
v zime

• nízka hmotnosť a ohybné chodidlo vyrobené zo syntetickej gumy poskytujú
extrémne vysokú úroveň komfortu pri nosení

Zloženie
chodidlo 100 % syntetický kaučuk 

podrážka: 100 % PVC

€

1/10

veľkosť 36 37 38 39 40 41

čierna 322071 322072 322073 322074 322075 322076

Boty NeoLite 
stredne vysoké
• ideálne pre prácu v stajni alebo na pasienkoch
• 100% vodotesné
• podrážka so samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť

proti skĺznutiu
• tepelne izolačné vlastnosti syntetického kaučuku udržujú

nohy príjemne teplé  v zime
• nízka hmotnosť a ohybné chodidlo vyrobené zo

syntetickej gumy poskytujú extrémne vysokú úroveň
komfortu pri nosení

Zloženie
chodidlo : 100 % syntetický kaučuk
podrážka: 100 % PVC

€

1/10

veľkosť 36 37 38 39 40 41

čierna 3210190 3210191 3210192 3210193 3210194 3210195

  Novinka

  Novinka

  Novinka

Jazdecké pérka Axona 
• ľahko čistiteľné plastové polovičné topánky
• vodotesné a umývateľné
• elastický popruh na členku
• s protišmykovou podrážkou

Zloženie
vonkajší materiál:  100 % PVC
podšívka a stielka: textíl (100 % polyester)
vonkajšia podrážka 100 % PVC

€

1/10

veľkosť 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
čierna 326161 326162 326163 326164 326165 326166 326167 326168 326169 326170 326171 326172

Thermo

Thermo
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Jazdecké čižmy Flexo 
Všestranné jazdecké topánky vám poskytujú mimoriadny komfort za rozumnú cenu! 
• atraktívne PVC topánky
• bohatá vnútorná výstelka pre vynikajúci komfort pri nosení
• vynikajúce tvarové vlastnosti vďaka elastickým častiam lítka
• jednoduché zapínanie pomocou zipsov
• vodotesné a ľahko sa čistia
• farba: čierna

ideálna alternatíva ku koženým topánkam

Zloženie
vonkajší materiál:  (100 % PVC)
podšívka a stielka: textíl(100 % polyester)
vonkajšia podrážka l (100 % PVC)

€

1/10

veľkosť 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

výška 31,5 cm 32,0 cm 33,0 cm 33,5 cm 38,0 cm 39,5 cm 40,5 cm 41,0 cm 41,5 cm 43,0 cm 43,5 cm 44,0 cm 44,5 cm 46,0 cm 47,0 cm 47,5 cm

      obvod lítka 32,0 - 
36,0 cm

32,5 - 
36,5 cm

33,0 - 
37,0 cm

34,0 - 
38,0 cm

35,0 - 
39,0 cm

35,5 - 
39,5 cm

36,0 - 
40,0 cm

36,5 - 
40,5 cm

37,5 - 
41,5 cm

38,0 - 
42,0 cm

38,5 - 
42,5 cm

39,0 - 
43,0 cm

39,5 - 
43,5 cm

41,5 - 
45,5 cm

42,0 - 
46,0 cm

43,0 - 
47,0 cm

ref. č. 326631 326632 326633 326634 326635 326636 326637 326638 326639 326640 326641 326642 326643 326644 326645 326646

Jazdecké čižmy Hippo  
• vyrobené zo syntetického materiálu s podšívkou z

textilných vlákien
• ľahko sa čistí
• praktické a ekonomické, farba čierna

Vstupné jazdecké topánky

Zloženie
vonkajší materiál:  (100 % PVC)
podšívka a stielka: textíl (100 % polyester)
vonkajšia podrážka  (100 % PVC)

popis €

Detské veľkosti 29 - 35 1/6
Dámske veľkosti 36 - 42 1/6

veľkosť 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

výška 32,0 cm 32,0 cm 32,5 cm 33,2 cm 34,1 cm 35,3 cm 35,5 cm 40,3 cm 41,0 cm 41,7 cm 41,7 cm 42,1 cm 42,7 cm 43,2 cm
obvod lítka 32,0 cm 32,0 cm 32,5 cm 33,0 cm 33,5 cm 34,5 cm 35,0 cm 35,5 cm 36,0 cm 37,5 cm 38,0 cm 38,0 cm 39,0 cm 39,5 cm
ref. č. 320598 320599 320600 320601 320602 320603 320604 320605 320606 320607 320608 320609 320610 320611

TOPÁNKY

Top kúpa
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Jazdecké pérka kožene Classic 
• hladká koža
• mäkká výstelka pre vysoký komfort nosenia
• pružný členkový remienok uľahčuje obúvanie

a vyzúvanie
• protišmyková podošva
• elegantný a funkčný v jednom

Hladká koža

Zloženie
vonkajší materiál: 100 % koža
podšívka a stielka: textíl (100 % polyester)
vonkajšia podrážka: (100 % TPR)

€

1/10

veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

čierna 324576 324577 324578 324579 324580 324581 324582 324583 324584 324585 324586

TOPÁNKY

pravá koža

Jazdecké pérka Bristol 
• hladká koža
• mäkká výstelka pre vysoký komfort nosenia
• pružný pásik a zips uľahčuje obúvanie a vyzúvanie
• protišmyková podošva
• elegantný a funkčný v jednom

Hladká koža

Zloženie
vonkajší materiál: 100 % koža
podšívka a stielka: textíl (100 % polyester)
vonkajšia podrážka:  (100 % TPR)

€

1/10

veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

čierna 3210200 3210201 3210202 3210203 3210204 3210205 3210206 3210207 3210208 3210209 3210210

  Novinka

pravá koža

Top kúpa
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Jazdecké topánky Monaco
Elegantná šnurovacia jazdecká topánka, jednoduché zapínanie 
vďaka dodatočným zipsom
• mäkká výstelka pre vysoký komfort nosenia
• vysoko kvalitné, detailné spracovanie
• elastická guma na členku, zabezpečujúce ľahký pohyb nôh
• klasický strih s atraktívnymi ozdobnými švami na prednej strane

Hladká koža

Zloženie
vonkajší materiál: 100 % koža
podšívka a stielka: textíl (100 % polyester)
vonkajšia podrážka: (100 % TPR)

€

1/10

veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

čierna 324565 324566 324567 324568 324569 324570 324571 324572 324573 324574 324575

TOPÁNKY

pravá koža

Jazdecké pérka kožene Classic 
• olejovaná koža
• mäkká výstelka pre vysoký komfort nosenia
• pružný členkový pás uľahčuje obúvanie a

vyzúvanie
• protišmyková podošva
• elegantný a praktický v jednom

Olejovaná koža

Zloženie
vonkajší materiál: 100 % koža
podšívka a stielka: textíl (100 % polyester)
vonkajšia podrážka:  (100 % TPR)

€

1/10

veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

hnedá 325926 325927 325928 325929 325930 325931 325932 325933 325934 325935 325936

pravá koža
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Mini Chaps ClassicStretch 
• trvanlivá umelá koža
• s roztiahnuteľnou vložkou pre dokonalé uchytenie
• ľahko sa čistí vodou a jemným čistiacim prostriedkom
• pružný popruh na podošvu
• V práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

veľkosť €

128 - 152 1/25
XS - M 1/25
L - XXL 1/20

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

Mini Chaps NovaStretch 
• inovatívna alternatíva k topánkam pre ideálny kontakt s koňom
• technický materiál s vynikajúcou elasticitou a komfortom pri nosení
• na vnútornej strane lítka má protišmykovú silikónovú potlač
• elastický popruh zo spodu chodidla
• zapínanie na zips

veľkosť €

128 - 152 1/30
XS - XXL 1/30

veľkosť 
výška 
šírka

128  
32 cm  
27 cm

134  
33 cm  
29 cm

140  
33 cm  
30 cm

146  
34 cm  
32 cm

152  
34 cm  
32 cm

XS  
35 cm  
30 cm

S  
38 cm  
32 cm

M  
40 cm  
33 cm

L  
43 cm  
34 cm

XL  
45 cm  
37 cm

XXL  
45 cm  
40 cm

čierna 320113 320114 320115 320116 320117 320118 320119 320120 320121 320122 320123

Mini Chaps

Hypofekt 
Pharmakas Horse fitform 

Dokonalá starostlivosť o zips - pre dlhotrvajúcu 
funkčnosť. Znečistené a špinavé zipsy sú už minulosťou!
Ako používať: Zotrite zips, nastriekajte pomocou 
HYPOFEKTu, nechajte krátko pôsobiť, potom 
opakovane otvárajte a zatvárajte.

ref. č. obsah €

32585 50 ml 1/12
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Chaps Eleganza II 
s kamienkovou aplikáciou
• elegantné chapsy vyrobené z mäkkého syntetického materiálu dokonale
sadnú na nohu
• s aplikáciou kamienkov na zipse
• pružná vložka paralelná so zipsom zaručuje optimálnu voľnosť pohybu
• elastický popruh na nohy
• ľahko sa čistí vodou a jemným čistiacim prostriedkom
• schválené pre turnaje podľa LPO

€

1/15

veľkosť 
výška 
šírka

S  
37 cm  
31 cm

M  
39 cm  
33 cm

L  
41 cm  
35 cm

XL  
43 cm  
37 cm

čierna 322315 322316 322317 322318

Chaps Elasto 
• elegantné chapsy z mäkkej kože sa perfektne prispôsobia tvaru nohy
• pružná vložka rovnobežná so zipsom zaručuje optimálnu voľnosť pohybu
• bezchybná povrchová úprava, stabilný zips a pružný popruh na päte pre spoľahlivé

používanie
• schválené pre turnaje podľa LPO

hladká koža€

1/25

veľkosť 
výška 
šírka

S  
38 cm  
33 cm

M  
40.5 cm  
34 cm

L  
43 cm  

35.5 cm

XL  
45,5 cm  
38 cm

čierna 324030 324031 324032 324033

Mini Chaps

pravá koža

Mini Chaps Lilli 
• trvanlivá umelá koža
• s roztiahnuteľnou vložkou pre dokonalé uchytenie
• elastický popruh na nohy
• ľahko sa čistí vodou a jemným čistiacim prostriedkom
• Stroj umývateľný pri teplote 30 ° C

€

1/25

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

čierna/ružová 3210510 3210511 3210512 3210513 3210514
čierna/fialová 3210515 3210516 3210517 3210518 3210519

Novinka

Vezmite  na vedomie kompletnú kolekciu Lilli na stranách 51 - 53
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Jazdecké ponožky

Novinka

Novinka

Jazdecké ponošky Brescia 
• dobre to sedí
• so zosilnenou oblasťou chodidla
• V práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
75 % bavlna 20 % polyamid 5 % elastan

€

1/5/100

veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42

modrá/červená 325309 325310 325311
hnedá/ružová 325315 325316 325317

modrá/svetlomodrá 324210 324211 324212
hnedá/červená 324216 324217 324218

hnedá 320516 320517 320518
modrá 320510 320511 320512

sivá 320513 320514 320515

Jazdecké ponožky Modena 
• bavlna-polyester-elastánová väzba odolná voči opotrebovaniu
• dobre to sedí
• so zosilnenou oblasťou chodidla
• V práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
75 % bavlna 20 % polyester 5 % elastan

€

1/5/100

veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42

modrá 329875 329876 329877
svetlomodrá 329878 329879 329880

svetlosivá 329881 329882 329883

Jazdecké ponožky Flora
• dobre to sedí
• so zosilnenou oblasťou chodidla
• V práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
50 % bavlna 45 % polyamid 3 % polyester 2 % elastan

€

1/5/100

veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42

modrá 329884 329885 329886
svetlomodrá 329887 329888 329889
lsvetlosivá 329890 329891 329892

fialová 329893 329894 329895
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Šiltovka Unisex
• zloženie: 100% bavlna

ref. č. farba €

320337 tmavomodrá 1/5/25
320338 sivá 1/5/25
320339 hnedá 1/5/25

Jazdecké ponožky
Jazdecké ponožky Grado 
• tenké, ale podporné pletenie na chodidlé pre optimálny komfort v topánke
• s pevným, ale neobmedzujúcim pásmom
• V práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
98 % polyamid 2 % elastan

€

1/5/100

veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42

tmavomodrá 320519 320520 320521
čierna 328606 328607 328608

Športovýbatoh Covalliero 
• športové tašky v dizajne Covalliero
• mäkké, polstrované ramenné popruhy pre maximálne pohodlie
• vr. veľké vrecko na zips na vonkajšej strane a vnútorné vrecko na náradie
• 100 percentný polyester

ref. č. dĺžka šírka €

3210364 43 cm 33 cm 1/50

Novinka
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Jazdecké rukavice bavlnené Jersey
• dokonalo sadnú • protišmyková potlač • rukavice s výstužou prstov a zapínaním
pomocou suchého zipsu  • umývateľná pri teplote 30 ° C

Zloženie
materiál 95 % bavlna 5 % elastan
Suchý zips 50 % nylon 50 % polyurethan
výstupky: 100 % PVC

€

1/12/300
veľkosť XS S M L XL

biela 32656 32603 32604 32605 32657
čierna 32658 32606 32607 32608 32659

Jazdecké rukavice

Jzdecké rukavice Gloria
• mäkké a robustné • príjemné na pokožke,  zaručujú dobrú
prácu pri nosení • vysoko elastické a vynikajúce uchopenie pre
maximálny komfort nosenia • elastická vložka v oblasti chrbta
dlane pre ešte väčšiu voľnosť pohybu • so zapínaním na suchý zips
na zápästí • umývateľná na 30 ° C

composition

95 % polyurethane
6 % polyester
1 % elastane

€

1/100

veľkosť XS S M L XL

biela 323825 323826 323827 323828 323829
čierna 323830 323831 323832 323833 323834
modrá 323835 323836 323837 323838 323839

Jazdecké rukavice Neapel 
• ležia príjemne na pokožke a zaručujú tak dobrý zážitok z nosenia
• priedušný
• vysoko pružná a vynikajúca priľnavosť pre dokonalé pohodlie pri nosení
• so suchým zipsom na zápästí
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
chrbát dlane 80 % polyester 20 % elastan
dlaň 100 % polyester PU povlak

€

1/50

veľkosť XXS XS S M L XL

modrá 329896 329897 329898 329899 329900 329901
tmavosivá 329902 329903 329904 329905 329906 329907 Novinka

Jazdecké rukavice SummerTech 
• vzdušná letná jazdecká rukavica s textilnou chrbtovou a
dlaňovou povrchovou úpravou s vynikajúcou
priľnavosťou • elastický, priedušný textilný materiál na
zadnej strane ruky pre optimálne vetranie • ľahký a
reliéfny materiál s vynikajúcimi vlastnosťami priľnavosti
na povrchu prstov zaisťuje vynikajúcu citlivosť na opraty
• priliehavá rukavica s vynikajúcim tvarom • s uzáverom
na suchý zips • v pračke umývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
chrbát dlane 60 % polyester 35 % polyurethan 5 % elastan
dlaň 100 % polyurethan 50 % polyurethan

ref. č. veľkosť €

323840 XS 1/100
323841 S 1/100
323842 M 1/100
323843 L 1/100
323844 XL 1/100

Top kúpa
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Jazdecké rukavice MagicTouch
• rukavica na generovanie dotykovej obrazovky • strieborné vlákna v prstoch znamenajú, že
rukavice už nemusíte dávať z ruky dolu kvôli ovládaniu dotykovej obrazovky • jedna veľkosť •
viacnásobné roztiahnutie
• textúrovaná oblasť na dlane pre bezpečné uchopenie • v práčkeumývateľný pri teplote 30 ° C

Zloženie
material: 85 % acrylic 15 % elastan
potlač: 100 % PVC

ref. č. farba €

323845 čierna 1/12/240
323846 modrá 1/10/240

Jazdecké rukavice Magic Grippy
• jedna veľkosť • veľká vôla roztiehnutia • s napnutou dlaňou •

Možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
material: 85 % acrylic 15 % elastan
dlaň: 100 % PVC

popis €

Magic Grippy deti 1/12/240
Magic Grippy dospelí 1/12/240

- sivá farebná bordová čierna modrá svetlomodrá biela
Magic Grippy deti - 321598 321599 321600 321601 - 321602

Magic Grippy dospelý 32597 32598 32599 32600 32601 32609 32602

Jazdecké rukavice
Jazdecké rukavice Lilli
• odolné rukavice pre deti z umelej kože
• vysoko pružná a vynikajúca priľnavosť pre dokonalé
pohodlie pri nosení
• pružný pás na manžete
• so suchým zipsom na zápästí
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Vezmite prosím na vedomie kompletnú kolekciu Lilli 
na stranách 51 - 53

Zloženie
dlaň: 60 % nylon 40 % polyurethan
chrbát dlane 98 % nylon 2 % Spandex

ref. č. veľkosť farba €

3210553 S čierna/ružová 1/100
3210554 M čierna/ružová 1/100
3210555 L čierna/ružová 1/100
3210556 S čierna/fialová 1/100
3210557 M čierna/fialová 1/100
3210558 L čierna/fialová 1/100

Novinka
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Zimné rukavice Malmo 
• atraktívne jazdecké rukavice s pružným softshell chrbtom dlane
• vodotesné a neprefúkatelné
• so strednou vrstvou Thinsulate® a ľahkou fleecovou podšívkou
• s výstužou prstov • umývateľná v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie
chrbát dlane 96 % polyester 4 % elastan
izolácia: 35 % polyester 65 % polypropylen
dlaň: 47 % polyester 53 % polyurethan
podšívka: 100 % polyester

ref. č. veľkosť €

324530 XXS 1/50
324531 XS 1/50
324532 S 1/50
324533 M 1/50
324534 L 1/50
324535 XL 1/50

Jazdecké rukavice

Zimné rukavice Inari
• obzvlášť mäkké a pohodlné rukavice
• pružný materiál
• vrátane vystuženia prstov a potlačeného povrchu ruky
• v práčke umývateľná pri teplote 30 ° C

Zloženie
100 % polyester

€

1/75

veľkosť XXS XS S M L XL

čierna 320914 320915 320916 320917 320918 320919
modrá 320920 320921 320922 320923 320924 320925
hnedá 320926 320927 320928 320929 320930 320931

Zimné jazdecké rukavice Mora 
• odolná, mäkká funkčná rukavica vyrobená zo špičkového
materiálu
• vysoko pružná a vynikajúca priľnavosť pre dokonalé
pohodlie pri nosení
• so strednou vrstvou Thinsulate® a ľahkou vložkou z fleece
• uzáver na suchý zips
• v práčke umývateľné pri teplote 30 ° C

Zloženie
chrbát dlaňe 51 % nylon 49 % polyurethan
podšívka: 35 % polyester 65 % Polyolefin
protišmyková potlač 100 % silikon

€

1/60

veľkosť XS S M L XL

čierna 3210520 3210521 3210522 3210523 3210524
hnedá 3210525 3210526 3210527 3210528 3210529 Novinka
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Helmy
Jazdecká prilba eXite 
Vysokokvalitná jazdecká prilba s vynikajúcou 
priľnavosťou a šiestimi vetracími otvormi pre 
vynikajúcu klímu pod helmou.

Jazdecká prilba eXite zapôsobila svojou nízkou 
hmotnosťou a efektívnym dizajnom.

Ďaľšie vlastnosti produktu
• ultra-elastický hlavový krúžok s diskovým
systémom zabezpečuje  nekonečné prispôsobenie
sa hlave jazdca
• šilt prilby vyrobený z pružného plastu
• mäkký čalúnený vnútorné futro pre ľahké čistenie
v práčke
• 4-bodové upevnenie
• výnimočný systém vetrania poskytuje optimálnu
klímu pod helmou
• rýchle kliknutie umožňuje jemné nastavenie
zapínania pod bradou a zaisťuje rýchle otvorenie
iba jednou rukou
• farba: čierna

ref. č. veľkosť €

32727 52 - 56 1/10
32728 57 - 59 1/10

hlavový krúžok
nastaviteľný

6 vetracích
otvorov pre
optimálnu klímu

diskový systém: 
nekonečné 
nastavenie 
príslušnej 
veľkosti hlavy

elastický šilt
pre absorbciu
nárazu
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Helmy

Jazdecká prilba eXite Lilli
EXit pre mladšiu generáciu s atraktívnou špotlačou v jasných odtieňoch ružovej a 
fialovej. Tvarovaná konštrukcia znižuje váhu na minimum. Dobre sedí. Šesť vetracích 
otvorov pre vynikajúcu klímu pod helmou.

Ďaľšie vlastnosti produktu:
• ultra-elastický hlavový krúžok s diskovým systémom zabezpečuje
nekonečné prispôsobenie sa hlave jazdca
• šilt prilby vyrobený z pružného plastu
• mäkký čalúnený vnútorné futro pre ľahké čistenie v práčke
• 4-bodové upevnenie
• výnimočný systém vetrania poskytuje optimálnu klímu pod helmou
• rýchle kliknutie umožňuje jemné nastavenie
zapínania pod bradou a zaisťuje rýchle otvorenie
iba jednou rukou

Vezmite prosím na vedomie kompletnú kolekciu Lilli 
na stranách 51 - 53

ref. č. veľkosť €

3210472 52 - 56 1/10
Novinka

elastický šilt
pre absorbciu
nárazu

nastaviteľný
hlavový krúžok

diskový systém: 
nekonečné nastavenie 
príslušnej veľkosti
 hlavy

6 vetracích
otvorov pre
optimálnu klímu
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Jazdecká prilba Nerron 
Trendy, športová tréningová a turnajová helma!
• aerodynamický profil v sofistikovanej čiernej farbe
• diskový systém pre hladké nastavenie jednou rukou na veľkosť hlavy
• výšku prstenca hlavy na zadnej strane prilby je možné nastaviť aj pomocou
systému kliknutia
• mimoriadne tvrdá škrupina prilby
• s flexibilným šiltom
• výnimočný systém vetrania poskytuje optimálnu klímu pod prilbou
• vetracie otvory s integrovanými sieťami proti hmyzu
• 4-bodové zapínanie s vysoko kvalitnými uzávermi
• Odnímateľná podšívka pre jednoduché čistenie

ref. č. veľkosť €

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

Veľké vetracie otvory 
zabezpečujú 
optimálnu klímu

Diskový systém na jedno-
ručné nastavenie, aby 
perfektne sadla na hlavu.

Jazdecká prilba Carbonic
Obľúbená jazdecká prilba pre všetky vekové skupiny
• diskový systém pre jednoručné viacstupňové nastavenie veľkosti hlavy
• povrchová úprava uhlíkom dodáva prilbe vysokokvalitný vzhľad
• nárazuvzdorný plášť
• dobre vyvinutý systém vetrania pre komfort v teplom počasí
• 3-bodový zväzok
• tenká prilba
• farba šedé uhlie

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

ref. č. veľkosť €

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

Veľké vetracie otvory 
zabezpečujú 
optimálnu klímu

Diskový systém na jedno-
ručné nastavenie, abyprilba 
perfektne sadlal!

Helmy

Top kúpa
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Jazdecká prilba Econimo 
Prilba pre začiatočníkov
• diskový systém pre jednoručné viacstupňové nastavenie veľkosti hlavy
• nárazuvzdorný plášť
• dobre vyvinutý systém vetrania pre komfort v teplom počasí
• 3-bodový upínací systém
• tenká prilba

ref. č. veľkosť €

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

Optimálna klíma

Diskový systém na jedno-
ručné nastavenie, aby prilba 
perfektne sadlal!

Helmets
Jazdecká prilba Beauty
Mladá, moderná jazdecká prilba v moderných 
farbách s kvetinovým dizajnom
• diskový systém pre jednoručné viacstupňové nastavenie veľkosti hlavy
• nárazuvzdorný plášť
• dobre vyvinutý systém vetrania pre komfort v teplom počasí
• 3-bodový upínací systém
• tenká prilba

ref. č. farba  veľkosť €

3210245 sivá 52 - 55 1/10
3210246 sivá 53 - 57 1/10
328250 čierna 52 - 55 1/10
328251 čierna 53 - 57 1/10

Systém vetrania 
pre komfort v 
teplom počasí

Diskový systém na jedno-
ručné nastavenie, aby prilba 
perfektne sadlal!

Novinka
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Obal na helmu
• atraktívny kufrík na bezpečné skladovanie a jednoduchšiu
prepravu jazdeckých prilieb • vstavaná elastická sieťka, ktorá
drží helmu bezpečne na mieste • celoprepínací zips pre ľahké
vybratie prilby • vonkajšie pokrytie z vysoko kvalitného
mikrovlákna • vr. protišmykovej rukoväte

ref. č. €

321245 1/6

Stojan na prilbu
• je praktickým príslušenstvom pre každú stajňu,  • ľahko
sa montuje • stabilný drôtový rám,  lakovaný

ref. č. €

321355 1/100

Ruksak pre jazdca
Funkčný batoh s veľkorysou kapacitou pre všetkých, ktorí chcú uložiť svoje 
jazdecké potreby len do jednej batožiny.

• vyrobené z odolného polyesteru
• dobre vystužený ramenný popruh, anatomicky tvarovaný s nastaviteľnou dĺžkou
• s polstrovanouchrbtovou časťou pre vynikajúce nosenie
• priestranná hlavná priehradka a široký otvor vďaka dvojcestnému zipsu
• dve oddelené predné vrecká pre väčšie a menšie potreby
• vonkajšie vrecká uzatvárateľné zipsami na kľúče, MP3 prehrávače a mobilné telefóny
• vonkajšie priehradky na fľaše a biče
• elastická predná plocha na uloženie jazdeckej prilby
• vodotesná, pogumovaná spodná časť
• umývateľný v práčke až do 30 ° C

ref. č. €

320124 1/10

Jazdecké príslušenstvo
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ProtectoFlex light 315 BETA 
pre deti a dospelých
Ochranné vankúšiky v podobe panelov zaručujú maximálnu 
ochranu pri náraze a perfektne sadne

• špeciálne usporiadanie ochranných vankúšov zaručuje
úplnú voľnosť pohybu s najvyššími bezpečnostnými normami
• novo vyvinuté funkcie pre jednoduché nastavenie nielen
zvyšujú bezpečnosť, ale aj zvyšujú vizuálnu príťažlivosť vesty
• strih, materiál a funkčnosť zabezpečujú najvyššie štandardy
medzi ochrannými vestami dostupnými na trhu

zloženie:
Vonkajší materiál: 100% nylon
Podšívka: 100% polyester
Materiál absorbujúci nárazy: 
100% PVC

EN 13158, Level 3, 
BETA certifikát 

deti A B C

XS 68-72 cm 64-70 cm 67-72 cm
S 72-77 cm 69-74 cm 72-77 cm
M 77-81 cm 74-77 cm 78-84 cm
L 81-84 cm 75-80 cm 84-88 cm
dospelí A B C
XS 83-87 cm 79-82 cm 83-90 cm
S 88-93 cm 83-90 cm 86-93 cm
M 95-100 cm 90-98 cm 89-95 cm
L 98-104 cm 96-102 cm 92-97 cm

ref. č. popis size €

322246 deti XS 1/10
322247 deti S 1/10
322248 deti M 1/10
322249 deti L 1/10
322276 dospeli XS 1/10
322277 dospeli S 1/10
322278 dospeli M 1/10
322279 dospeli L 1/10

Novinka

Panelová 
konštrukcia pre 
optimálny pohyb

dvojitý bezpečnostný 
uzáver na suchý zips pre 
individuálne nastavenie

Zips pre ľahké nasadenie a 
zosadanie
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Ochranná vesta Protecto light BETA 
for children 

• pre jazdcov v turnaji, na rekreačné a tréningové účely
• ľahko čistite vonkajší materiál
• nastaviteľná pomocou suchých zipsov na ramenách a páse
• s reflexnými pásmi pre väčšiu bezpečnosť

zloženie:
vonkajší materiál: 100% 
polyamidový nárazuvzdorný 
materiál: 100% EVA podšívka: 
100% polyester

EN13158, level 3 

približne o 20% ľahší 
ako predchádzajúce 
modely

deti A B C

XS 68-72 cm 64-70 cm 67-72 cm
S 72-77 cm 69-74 cm 72-77 cm
M 77-81 cm 74-77 cm 78-84 cm
L 81-84 cm 75-80 cm 84-88 cm

ref. č. popis size €

325445 detská XS 1/10
325446 detská S 1/10
325447 detská M 1/10
325448 detská L 1/10

reflexný zadný prúžok

dvojitý 
bezpečnostný 
suchý zips

Zips pre ľahké 
nasadenie a 
zosadanie

flexibilné prispôsobenie
na 2popruhy

Bezpečnostné vesty
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Chrbtový chránič ProtectoSoft 
• obzvlášť ľahká ochrana chrbta, ktorá sa nosí ako vesta, pre deti aj
dospelých
• chrániče chrbta vyrobené z viacvrstvovej peny s vysokou hustotou,
ktorá sa perfektne prispôsobí tvaru tela
• vyvinutý pre motocyklový šport podľa EN 1621-2
• vďaka minimálnej hrúbke materiálu sa môže ProtectoSoft pohodlne
nosiť pod akýmkoľvek odevom
• extrémne pružná a priedušná látka sa s tebou pohybuje
• dodatočné upevnenie pomocou pružného pásu

EN 1621, Level 2: Motocyklový jazdecký 
ochranný odev odopĺný proti 
mechanickému namáhaniu

 ref. č.  veľkosť Vzdialenosť ramena / pása
324500 deti M 29 - 34 cm
324501 deti L 34 - 38 cm
324502 dospelí XS 38 - 41 cm
324503 dospelí S 41 - 45 cm
324504 dospelí M 45 - 48 cm
324505 dospelí L 48 - 52 cm
324506 dospelí XL 52 - 57 cm

ref. č. popis size chrbtová dĺžka €

324500 deti M 29 - 34 cm 1/10
324501 deti L 34 - 38 cm 1/10
324502 dospelí XS 38 - 41 cm 1/10
324503 dospelí S 41 - 45 cm 1/10
324504 dospelí M 45 - 48 cm 1/10
324505 dospelí L 48 - 52 cm 1/10
324506 dospelí XL 52 - 57 cm 1/10

Hustá 
nárazuvzdorná pena

vylepšená ochrana krížov

gh-tech materiálové zloženie 
poskytuje ideálne 
prispôsobenie na tele

priedušná predná časť

Chránič chrbta
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Náhradné popruhy pre ostrohy 
• približne. 50 cm
• čierna
• v pároch
• polyamid

ref. no. popis width €

321266 s okrúhlou sponou 15 mm 1/100/500
321249 s plastovou sponou 15 mm 1/100

Pogumované chrániče na šporne 
• mäkká guma chráni obuv pred obrusovaním a poškodením
• pre lepšie prispôsobenie šporne
• s výrezom
• pre všetky veľkosti, možno skrátiť
• v pároch
• bez šporní

ref. č. €

324463 1/4/500

Vyzuvák
• vr. ochranná gumová vložka
• gumová vložka zabraňuje poškriabaniu
• plastový materiál

ref. č. €

32654 1/50

Jazdecké príslušenstvo

Šporne s popruhmi pre mužov 
• vyrobené z nehrdzavejúcej ocele • s páskami • v pároch

ref. č. Sporňová forma Ø €

321251 ohnutý tvar 15 mm 1/10/80
321253 ohnutý tvar 25 mm 1/10/80
321255 ohnutý tvar 30 mm 1/10/40
321259 rovné 15 mm 1/10/80
321261 rovné 25 mm 1/10/40
321263 rovné 30 mm 1/10/80

Šporne s popruhmi pre ženy
• vyrobené z nehrdzavejúcej ocele • s páskami • v pároch

ref. č. Sporňová forma Ø €

321250 ohnutý tvar 15 mm 1/10/80
321252 ohnutý tvar 25 mm 1/10/80
321254 ohnutý tvar 30 mm 1/10/40
321258 rovné 15 mm 1/10/80
321260 rovné 25 mm 1/10/80
321262 rovné 30 mm 1/10/80

ohnutý tvar rovné

321266

321249
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Jazdné rukavice Lilli
• odolné detské rukavice z umelej kože
• vysoko pružná a vynikajúca priľnavosť pre dokonalé pohodlie pri
nosení
• pružný pás na zápästí
• so suchým zipsom na zápästí
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

zloženie
dlaň: 60 % nylon 40 % polyurethane
chrbát dlaňe 98 % nylon 2 % Spandex

ref. č.      veľkosť farba €

3210553 S čierna / ružová 1/100
3210554 M čierna / ružová 1/100
3210555 L čierna / ružová 1/100
3210556 S čierna / fialová 1/100
3210557 M čierna / fialová 1/100
3210558 L čierna / fialová 1/100

Novinka

Mini Chaps Lili
• odolná koža • s úchytkou pre perfektné uloženie
• elastický popruh na nohy • ľahko sa čistí vodou a jemným
čistiacim prostriedkom
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

€

1/25

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

ružová 3210510 3210511 3210512 3210513 3210514
fialová 3210515 3210516 3210517 3210518 3210519

Jazdecká prilba eXite Lilli 
EXit pre mladšiu generáciu s atraktívnou šekovou tlačou v jasných odtieňoch 
ružovej a fialovej. Lisovaná konštrukcia znižuje váhu na minimum. Vynikajúco 
sadne a šesť vetracích otvorov pre vynikajúcu klímu pod helmou.

Ďalšie funkcie produktu:

• ultra-elastický hlavový krúžok s diskovým systémom zabezpečuje
nekonečné prispôsobenie sa hlave jazdca
• priezor prilby vyrobený z pružného plastu
• mäkké čalúnené vnútorné futro pre ľahké čistenie v práčke
• 4-bodové upevnenie
• výnimočný systém vetrania poskytuje optimálnu klímu pod helmou
• rýchle kliknutie umožňuje jemné nastavenie na bradu a zaisťuje rýchle
otvorenie jednou rukou

ref. č. veľkosť €

3210472 52 - 56 1/10
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Novinka

Plastové žbilko Lilli
• vyrobené z robustného plastu
• s nylonovým pásom

dĺžka šírka €

3210355 13 cm 9 cm 1/50/100

Ryžák Lili
• chrbát kefy vyrobený z nekĺzavého plastu • s polypropylénovými
štetinami
• dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. dĺžka šírka €

3210356 18 cm 5 cm 1/20/100

Kefa z konského vlasu Lili  
• chrbát kefy vyrobený z nekĺzavého plastu • s elastickou ručnou slučkou
• with horsehair • brush length: 3 cm

ref. č. dĺžka šírka €
3210357 14 cm 7 cm 1/20/100

Horse Brush Lilli 
• chrbát kefy vyrobený z nekĺzavého plastu • s elastickou ručnou slučkou

€

• dĺžka štetín 3 cm

ref. č.              dĺžka         šírka

3210358 14 cm 7 cm 1/20/100 

Šparák Lili 
• z robustného plastu • s kovovou škrabkou a čistiacimi kefami vyrobenými z polypropylénových štetín

• ref. č.
€

3210359 1/100/200 

Batoh na čistiae potreby 
• atraktívna športová taška naplnená čistiacimi a ošetrovacími prostriedkami v
módnom dizajne
• môže byť tiež použitý ako taška do telocvične  alebo batoh
• so šnúrkou a zosilnenými rohmi
• 100 percentný polyester
obsah:
ryžák, žbilko, kefa, šparák

ref. č. dĺžka šírka €

3210361 40 cm 35 cm 1/24
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Novinka

Ohlávka Lilli
s vodítkom
Ohlávka a vodítko v jasnom farebnom prevedení pre mladú generáciu. 

Ďalšie vlastnosti produktu:
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu
• nastaviteľný popruh na nos a krk
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou
karabínového háku
• pevné kovové armatúry

ref. č. veľkosť €

3210496 0 1/25
3210497 1 1/25

Podsedlovka Lilli
• rýchloschnúci a priedušný materiál

• vysoko kvalitná penová a polyesterová
náplň pre optimálnu tlakovú rovnováhu
• anatomicky tvarované
• atraktívne šitie
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

rozmer A B C

pony 55 cm 45 cm 63 cm

ref. č. €

3210498 1/15

Fleece deka Lilli
• ľahká prepravná a odpocovacia prikrývka v žiarivom dizajne
• vysokokvalitný mikrofleece • s hrudnou sponou a chvostovým popruhom
• odvádza pot od tela a udržuje vášho koňa v suchu a chráni ho pred
prievanom • vankúš na kohútiku z rúna • prať v práčke pri teplote 30 ° C

€

1/15

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

105 cm  
155 cm

115 cm  
165 cm

125 cm  
175 cm

3210499 3210500 3210501

Fleece bandáže Lilli
• chráni svaly a šľachy a zabraňuje zraneniam • bezpečne a rýchlo sa pripevňuje pomocou
suchého zipsu • vyrovnávanie vlhkosti a teploty • prať v práčke pri teplote 30 ° C
• 4 kusy v praktickom balení

ref. č. dĺžka šírka €

3210502 200 cm 8 cm 1/30

Rozmery sedlovky: 
A = šírka
B = maximálna výška 
C = maximálna šírka
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Drezúrny bič
• dĺžka 100 cm
• pokrytý skleneným vláknom
• rukoväť s povrchovou úpravou z PVC
• čierna

ref. č. €

32367 1/200

Drezúrny bič
• Dĺžka 100 cm
• vláknové sklo
• priľnavá rukoväť
• čierna

ref. č. €

32362 1/200

Drezúrny bič
• Dĺžka 120 cm
• pokrytý skleneným vláknom
• čierna

ref. č. €

32366 1/135

Drezúrny bič
• 110 cm dlhá
• závitový nylonový hriadeľ vyrobený z vlákien
• rukoväť vyrobená z mäkkej syntetickej kože

ref. č. farba €

321481 modrá 1/125
321482 bordová 1/125
321484 hnedá 1/125
321488 čierna 1/125

Biče

32367 32362 32366321481 321482 321484 321488
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Drezúrny bič
• 110 cm dĺžka
• s protisklzovou rukoväťou
• so zlatým alebo strieborným 
náterom
• sklolaminát pokrytý nylonom

ref. č. farba €

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

Drezúrny bič s plácačkou
• sklolaminát pokrytý nylonom
• rukoväť zo syntetickej kože s aplikáciou
• čierna

ref. č. dĺžka €

320101 110 cm 1/125
320102 120 cm 1/125

Drezúrny bič
• sklolaminát pokrytý nylonom
• rukoväť vyrobená z mäkkej syntetickej kože
• farba koňak

ref. č. dĺžka €

320096 110 cm 1/125
320097 120 cm 1/125

Drezúrny / jazdecký bič

€

• sklolaminát pokrytý nylonom
• s aplikáciou glitteru
• rukoväť vyrobená z mäkkej syntetickej kože
ref. č.                 dĺžka                     farby
   320104          90 cm                strieborná 1/125

320098 110 cm strieborná 1/125
320099 120 cm strieborná 1/125
320100 110 cm čierna 1/125
320105 120 cm čierna 1/125

Biče

325995 325996 320096, 320097320098, 320099, 320104 320100, 320105320101, 320102
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Jazdecký bič
• Dĺžka 90 cm
• vláknové sklo
• závitová nylonová rukoväť
• uchopenie pomocou slučky na zápästí
• čierna

ref. č. €

32363 1/200

Jazdecký bič
• 90 cm dlhý
• rukoväť PVC z konskej hlavy
farba čierna

ref. č. €

321486 1/10/200

Skokový bič s plácačkou
• 65 cm dlhý
• s protisklzovou rukoväťou
• so zlatým alebo strieborným náterom
• sklolaminát pokrytý nylonom

ref. č. farba €

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

Skokový bič s plácačkou
• 65 cm dlhý
• v rôznych farbách

ref. č. €

321485 1/10/200

Biče

32363 321486 325997 325998 321485 321485
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Držiak na biče
• rozmery dx š xv: 31 x 4 x 9 cm
• plastový držiak pre 11 bičov
• jednoduchá inštalácia so 4 predvŕtanými otvormi

ref. č. €

32358 1/100

Skokový bič s plácačkou
• Dĺžka 65 cm
• sklolaminát
• PVC držadlo
• čierna

ref. č. €

32364 1/10/200

Skokový bič s plácačkou
• 65 cm dlhá
• sklolaminát pokrytý nylonom
• rukoväť zo syntetickej kože s aplikáciou
• farba striebro

ref. č. €

320103 1/125

Skokový bič s plácačkou
• 65 cm dlhá
• sklolaminát pokrytý nylonom
• rukoväť vyrobená z mäkkej syntetickej kože
• farba koňak

ref. č. €

320106 1/125

Skokový bič s plácačkou
• 65 cm dlhá
• sklolaminát pokrytý nylonom
• strieborno-lesklá kvetinová plácačka
• uchopenie pomocou slučky na zápästí
• červená / ružová / biela / strieborná

ref. č. €

320107 1/125

Biče

32364 320106320103 320107
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Sedlo s príslušenstvom               
Set pre začiatočníkov za vynikajúcu cenu
Upozorňujeme, že pre túto ponuku za nízke ceny 
nemôžeme zvážiť špeciálne želanie vo farbe alebo 
dĺžke.

Skladajúci sa z:
sedlo, podsedlovka, strmene, strmeňové remene, podbrušník

ref. č. farba pre podbrušník veľkosť šírka €

32196 čierna pony 95 cm 16,0 " 29,5 cm 1
32197 čierna teplokrvník 125 cm 17,5 " 30,5 cm 1
32285 čierna Hafling 125 cm 17,5 " 34,5 cm 1
32198 hnedá Hafling 125 cm 17,5 " 34,5 cm 1

Sedlový set pony Economic
• farba čierna
• Kompletná sada pozostávajúca zo sedla, bavlneného
podbrušníku, strmeňov a remeňov
• vysoko kvalitné sedlo zo syntetického materiálu
• protišmykové sedadlo pre dokonalú podporu v sedle
• opierky je možné nastaviť pomocou suchého zipsu
• rukoväť, ideálna pre začiatočníkov

ref. č. podbrušník veľkosť šírka €

325415 110 cm 15,0 " 34,5 cm 1

Sedlá

Sedlo Freedom
bezkostrové
• vysoko kvalitné sedlo
• extrémne ľahké, s mäkkým polstrovaným sedadlom a bočnicami
• zvýšená rázsocha vpredu a v zadu zaisťujú dobré uchytenie
• vynikajúci priamy kontakt s chrbtom koňa zabezpečuje nový a prirodzený pocit jazdy
• na spodnej strane nie sú žiadne tlakové body vďaka obzvlášť pohodlnej a mäkkej
syntetickej kožušine
• s dlhými nylonovými spevnenými obvodovými popruhmi
• vr. batožinových kruhov pre cestovanie na koni
• dodávka bez príslušenstva

ref. č. veľkosť šírka €

32289 16,0 " 28 cm 1

Top kúpa
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Rozmery podsedlovky: 
A = šírka
B = maximálna výška 
C = maximálna šírka

Podsedlovka Silvina
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného povrchu
• vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň pre optimálnu
tlakovú rovnováhu
• odolný horný materiál
• sieťovacia vložka pre väčšiu priedušnosť
• anatomicky tvarované
• sedlové a podbrušníkové slučky so suchým zipsom
• atraktívne šitie s ozdobným lemom
• v práčke umývateľná pri teplote 30 ° C

A B C

všestranná pony 57 cm 49 cm 62 cm
všesstranná 61 cm 54 cm 67 cm
drezúrna 62 cm 54 cm 68 cm

€

1/15

- všestranná pony všestranná drezúrna
svetlomodrá 3210474 3210476 3210478

modrá 3210475 3210477 3210479

všestranná

drezúrna

Novinka

Podsedlovky

rýchloschnúci a 
priedušný materiál 
spodného povrchu

svetlomodrá

modrá
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Podsedlovky
Podsedlovka Excelsior
Šetrne vyhotovená sedlová tkanina s funkčnou spodnou 
stranou pre väčší komfort pri jazde
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného povrchu
• vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň pre
optimálnu tlakovú rovnováhu
• odolný horný materiál
• sieťovacia vložka pre väčšiu priedušnosť
• anatomicky tvarované
• s protišmykovou potlačou
• sedlové a podbrušníkové slučky so suchým zipsom
• atraktívne šitie s dekoračným lemom
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Vhodná pre ušane 
Excelsior 328304 - 
328306

A B C

všestranná 58 cm 53 cm 66 cm
drezúrna 63 cm 53 cm 68 cm

€

1/15

- všestranná drezúrna
modrá 328635 328636
hnedá 328637 328638

svetlohnedá 328639 328640

všestranná

modrá

sieťová vložka pre 
väčšiu priedušnosť

silikónová potlač pre 
lepšie držanie sedla

rýchloschnúci a 
priedušný materiál 
spodného povrchu

drezúrna

hnedásvetlohnedá
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Podsedlovky
Podsedlovka koloekcia S/S16 
• anatomicky tvarované
• atraktívne, klasické prešívanie s  aplikáciou loga
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného povrchu
• sedlové a podbrušníkové slučky so suchým zipsom
• veľkosť teplokrvník
• v páčke umývateľný pri teplote 30 ° C

suitable for:  
Fly Mask Covalliero 329928 - 329930 and  
Fleece Bandages Covalliero 329931 - 329935 

A B C

všestranná 58 cm 53 cm 66 cm
drezúrna 63 cm 53 cm 68 cm

€

1/15

popis všestranná drezúrna
modrá 329918 329919

svetlomodrá 329920 329921
piesková 329922 329923
sivá 329924 329925

fialová 329926 329927

všestranná

drezúrna

Novinka

Podsedlovka Lilli
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného
povrchu
• vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň
pre optimálnu tlakovú rovnováhu
• anatomicky tvarované
• atraktívne šitie
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

vhodný pre: Fleece bandáže 
Lilli 3210502

Vezmite prosím na vedomie kompletnú 
kolekciu Lilli na stranách 51 - 53

A B C

Pony 55 cm 45 cm 63 cm

ref. č. €

3210498 1/15

Novinka
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Podsedlovka Classic
• vynikajúca výplň vďaka penovej medzivrstve
• vonkajší materiál šetrný k pokožke v klasických
farebných kombináciách s olemovaným okrajom
• klasické jemné prešívanie atraktívna cena
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

A B C

všestranná 58 cm 48 cm 66 cm
drezúrna 62 cm 53,5 cm 66 cm

€

1/20

- všestranná drezúrna
modrá/strieborná 323810 323814

čierna/zlatá 323811 323815
biela/strieborná 323812 323816

Podsedlovky

všestranná

drezúrna

Podsedlovka Laguna
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného povrchu
• vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň pre optimálnu
tlakovú rovnováhu
• odolný horný materiál
• anatomicky tvarované
• sedlové a podbrušníkové slučky so suchým zipsom
• atraktívne šitie s dekoračným lemom
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C
• veľkosť teplokrvník

A B C

všestranná 58 cm 52 cm 68 cm

ref. č. farba €

328641 modrá 1/15
328642 červená 1/15
328643 čierna 1/15
328644 biela 1/15
328645 tmavohnedá 1/15
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Podsedlovka Freedom
pre sedlo Freedom
• odnímateľná mäkká syntetická vložka
• dno vyrobené z tkaného rúna
• horný materiál z bavlny s penovou výplňou
• veľkosť teplokrvník

A B

teplokrvník 63 cm 50 cm

ref. č. €

32440 1/16

Podsedlovky
Trail podsedlovka Laguna
• špeciálne navrhnuté na jazdu na koni, na lov, jazdu na diaľku
alebo na prechádzky po chodníkoch
• veľké bočné vrecko so suchým zipsom, na oboch stranách •
rýchlo schnúci a priedušný materiál spodnej plochy • vysoko 
kvalitná penová a polyesterová náplň pre optimálne 
vyrovnávanie tlaku • odolný horný materiál
• pútka na sedlo a podbrušník so suchým zipsom • umývateľná
v práčke pri teplote 30 ° C • veľkosť teplokrvník • farba čierna

vodeodolné 
vrecko

A B C

všestranná 58 cm 52 cm 68 cm

ref. č. €

328647 1/15

Trail podsedlovka Trendy
• špeciálne navrhnuté pre jazdu na koni, lov, jazdu na diaľku alebo jazdu na snehu •
veľké bočné vrecko s upínacou sponou na oboch stranách • rýchlo schnúci a
priedušný materiál spodnej plochy • vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň pre
optimálnu tlakovú rovnováhu • odolný horný materiál • s fleece kohútikovou
výplňou • sedlové a podbrušníkové slučky so suchým zipsom • Možno prať v práčke
pri teplote 30 ° C
• veľkosť teplokrvník, farba modrá/hnedá

A B C

všestranná 58 cm 52 cm 68 cm

ref. č. €

328648 1/15

Podsedlovka Laguna Reflex
• neónová žltá podsedlovka s reflexnou aplikáciou pre maximálnu
viditeľnosť počas jazdy
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného povrchu
• vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň pre optimálnu
tlakovú rovnováhu
• odolný horný materiál
• sedlové a podrušníkové slučky so suchým zipsom
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C
• veľkosť teplokrvník

A B C

všestranná 58 cm 52 cm 68 cm

ref. č. €

328646 1/15

Novinka
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Sedlové príslušenstvo a tlmiace podložky
Korektor pre sedlo, pravý baran, protišmzková
• mimoriadne pohodlie pre vášho koňa
• vymeniteľné plstené vložky pre optimálne nastavenie sedla (hrúbka
na kus asi 0,4 cm)
• 12 vložiek z plsti (6 ks pre predné a 6 ks pre zadné)
• vrchná vrstva bavlny s protišmykovými botkami pre vynikajúcu
priľnavosť pod sedlom
• s kožušinovým golierom vpredu a v zadu

ref. č. €

328129 Pony 1/15
328128 Teplokrvník 1/15

Sedlová tlmiaca podložka, pravý baran
• mimoriadne pohodlie pre vášho koňa • s kožušinovým
golierom vpredu a vzadu
• s obvodovými popruhmi

ref. č. €

321312 Pony 1/20
32318 Teplokrvník 1/20

Pravý baran na sedlo
• pre príjemne teplé, pohodlné sedlo, dokonca aj v
chladných dňoch • s elastickými upevňovacími
popruhmi

ref. č. veľkosť rozmer €

32448 Pony 16,0“ approx. 42 x 34 cm 1/50
32446 Full 17,5“ approx. 48 x 37 cm 1/50

Kryt na podbrušník, pravý baran
• pre citlivé kone • so suchým zipsom
• približne. 80 x 14 cm

ref. č. €

32294 1/25
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Baranček set na ohlávku alebo uzdečku
• pre citlivé kone
• Sada obsahuje: pás na nos 1 ks, pásy na
lícnice 2 ks, pás na nátylník 1ks

4 kusy

ref. č. €

32295 1/60

Kryt na podbrušník
• tkaný fleece • umývateľné • 95 x 10 cm

Supermäkká kvalita!ref. č. farba €

32338 biela 1/50
323910 čierna 1/50

Tlmiaca podložka pod sedlo
• podložka fleece • s 5 cm silnou vnútornou
vložkou • rozmery: 56 x 35 cm

ref. č. €

32370 1/25

Gélová tlmiaca podložka pod sedlo
• plastová krytina naplnená gélom • podložka rovnomerne rozdeľuje
hmotnosť jazdca na zadnú časť koňa • eliminuje tlakové body a tlmiace
nárazy • ľahko sa čistí • rozmery: 53 x 36 cm

ref. č. €

321350 1/10

Sedlové príslušenstvo a tlmiace podložky



66

Protišmyková podložka pod sedlo
• ľahká a funkčná protišmyková sedlová podložka vyrobená z EVA • odporúča
sa pre kone so zložitým alebo klzkým chrbtom• poskytuje sedlu a jazdcovi
lepšie uchopenie a uvoľnenejšie miesto na sedenie • veľa malých vetracích
otvorov bráni príliš veľkému poteniu koňa • položené priamo na konskýchrbát
pod sedlo • v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C (jemný prací cyklus) •
Rozmer cca. 60 x 45 x 0,6 cm

ref. č. €

321357 1/30

Predĺženie podbrušníku
• koža • predlžuje podbrušník až o 27 cm • stabilné

pracky

ref. č. faeba €

32436/1 čierna 1/120
32437/1 hnedá 1/120

Držiaca rukoväť na sedlo
• koža • zaoblená • farba: hnedá

ref. č. dĺžka €

32645 30 cm 1/25/300

Obal na sedlo
bavlna
• black • protects your saddle from dust and excess moisture • made of cotton
• for saddle English style

ref. č. popis €

321395 pony 1/50
32291 full 1/50

Sedlové príslušenstvo a tlmiace podložky
Čalúnená podložka s pamäťovou penou
• s 30 mm termo-elastickou pamäťovou penou • rovnomerné
rozloženie tlaku a optimalizované nastavenie • nárazuvzdorný •
vonkajší materiál vyrobený z jednoduchej syntetickej kože • suchý
zips na kohútiku • obal je umývateľné pri teplote 30 ° C • rozmery:
60 cm x 28 cm

ref. č. farba €

32449 biela 1/10
321879 čierna 1/10

pravá koža

pravá koža

NOVÉ
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Podbrušník 
• Drezúrny podbrušník vyrobený zo syntetického kaučuku s valcovými sponami •
anatomicky tvarovaný, aby poskytol väčšiu slobodu pohybu pre kone • vhodný aj pre
bezkostrové sedlo Freedom

ref. č. dĺžka €

32442 45 cm 1/40
32443 50 cm 1/40
32444 60 cm 1/40
32445 70 cm 1/40

Tvarovaný podbrušník
• mäkký, ľahká starostlivosť o PU, neodiera • celý pás je vystužený,
takže je extrémne trvanlivý a odolný proti roztrhnutiu • s
valčekovými sponami pre jednoduché nastavenie •  je umývateľný

ref. č. dĺžka €

321055 110 cm 1/25
321056 120 cm 1/25
321057 130 cm 1/25
321058 140 cm 1/25

kožený podbrušník tvarovaný
• zakrivená forma umožňuje neobmedzený pohyb • mäkká polstrovaná koža
• pružný popruh zabraňuje príliš tesnému dotiahnutiu a uľahčuje utiahnutie
• farba: čierna

ref. č. dĺžka €

327060 110 cm 1/50
327061 120 cm 1/50
327062 130 cm 1/50
327063 140 cm 1/50

Podbrušník
• bavlnená tkanina s výstužami
• s valcovými sponami pre jednoduché nastavenie

€

1/40

dĺžka 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm

hnedá 32421 32422 32423 32424 32425
čierna 32431 32432 32433 32434 32435

Sedlové príslušenstvo a tlmiace podložky

pravá koža

Podbrušník
• mäkké polstrovanie, vysokokvalitný kožený
podbrušník
• zosilnený remienok z kože
• s elastickou ochranou proti pretrhnutiu a pre ľahšie
doťiahnutie
• tri D-krúžky a karabíny

ref. č. farba dĺžka €

3210480 čierna 110 cm 1/12
3210481 čierna 120 cm 1/12
3210482 čierna 130 cm 1/12
3210483 čierna 140 cm 1/12

Novinka

pravá koža
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Strmene
• vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
• s gumovou vložkou
• v pároch

ref. č. popis €

32353 šírka 10 cm 1/20
32630 šírka 12 cm 1/20

Strmene detské, bez gumenej vložky
• ľahký strmeň vyrobený z nehrdzavejúcej ocele • šírka 9 cm • zdrsnený
povrch dezénu • pre začiatočníkov na pony sedlá • v pároch

ref. č. €

32634/1 1/100

Gumené vložky do strmeňov šikmé
• dĺžka: 12 cm • pomáha udržiavať správnu polohu nohy • v pároch

ref. č. €

32638/1 1

Vložka do strmeňa rovná
• dĺžka: 12 cm • v pároch

ref. č. €

32637/1 1

Strmene, remene a zubadlá

32353

32630
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Strmeňové remene kožené Deluxe
• vyrobené z odolnej, vysokokvalitnej a mäkkej kože • s číslovaním otvorov
• nehrdzavejúce spony • dĺžka 150 cm • šírka 25 mm • v pároch

ref. č. farba €

324036 čierna 1/50
324037 hnedá 1/50

Strmeňové remene kožené
• v pároch

ref. č. dĺžka šírka farba €

32639/1 130 cm 25 mm black 1/75
32347/1 145 cm 27 mm black 1/75

323471/1 145 cm 27 mm brown 1/75

Strmene, remene a zubadlá

Zubadlo stihlo
• hrúbka 18 mm • nerezové • duté

ref. no.       dĺžka €

321731/1 10,5 cm 1
32173/1 11,5 cm 1
32174/1 12,5 cm 1
32175/1 13,5 cm 1
32176/1 14,5 cm 1

Zubadlo 2 x lomené
• hrúbka 18 mm • nerezové • duté

ref. č. dĺžka €

321732/1 12,5 cm 1
321733/1 13,5 cm 1
321729/1 14,5 cm 1

Zubadlo oliva
• hrúbka 18 mm • nerezové • duté

ref. č. dĺžka €

321734/1 11,5 cm 1
321735/1 12,5 cm 1
32177/1 13,5 cm 1
321730/1 14,5 cm 1

Gumené krúžky na zubadlo
• zabraňuje cvakaniu kútikou a posúvania zubadla
• farba: čierna • v pároch

ref. č. Ø €

321727/2 7 cm 1
321728/2 9 cm 1

pravá koža

pravá koža
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Uzdečky a opraty
Uzdečka Chester
• Anglický kombinovaná uzdečka
• čelenka s elegantným lesklým lemom v krištáľovom pieskovom vzhľade
• nátylník s extra priestorom pre uši
• s mäkkým polstrovaním na týle, nose a čelenke a s podložkou pod
bradou pre maximálny komfort nosenia
• vr. oťaží
• s nehrdzavejúcim príslušenstvom
• čierna

ref. č. €

3210484 Pony 1/20
3210485 Plnokrvník 1/20
3210486 Teplokrvník 1/20

Novinka

Novinka

pravá koža

Uzdečka Kingston
anglická kombinovaná uzdečka• anatomicky tvarovaný nátylník s 
dvoma radmi s čelenka kamienkami a atraktívnym lemom
• s mäkkým polstrovaním a s podložkou pod bradou pre maximálny
komfort nosenia
• nánosník a čelenka v elegantnom leskom prevedení
• vr. oťaží
• s nehrdzavejúcim príslušenstvom
• bez zubadla

ref. no. farba €

3210487 Pony čierna 1/20
3210488 Plnokrvník čierna 1/20
3210489 Teplokrvník čierna 1/20
3210490 Pony hnedá 1/20
3210491 Plnokrvník hnedá 1/20
3210492 Teplokrvník hnedá 1/20

pravá koža
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Uzdečky a opraty

Žiarivá uzdečka
Mimoriadna uzdečka s anatomicky tvarovanou čelenkou a integrovanými 
lesklými kameňmi.

• štýlová anglická uzdečka vyrobený z najkvalitnejšej kože
• čelenka s trojramenným motívom s kamienkami
• s mäkkou polstrovanou vrstvou  pre maximálny komfort nosenia
• vrítane oťaží
• s nehrdzavejúcim príslušenstvom
• bez zubadla

ref. č. €

323555 pony 1/20
323556 cob 1/20
323557 full 1/20

pravá koža

Novinka

Uzdečka Goteborg
• švédska kombinovaná uzdečka
• anatomicky tvarovaná čelenka  so štyrmi radmi kamienkov
• s mäkkým polstrovaním a podložkou pod bradou pre maximálny
komfort nosenia
• nánosník v elegantnom leskom prevedení
• vr. oťaží
• s nehrdzavejúcim príslušenstvom
• bez zubadla
• čierna

ref. č. veľkosť €

3210493 pony 1/20
3210494 plnokrvník 1/20
3210495 teplokrvník 1/20

pravá koža
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Uzdečka Standard
• Anglická kombinovaná uzdečka
• ručne šitá
• nánosník a spodný nánosník
• dobrá štandardná kvalita
• nastaviteľná
• s oťažami
• bez zubadla

ref. no. farba €

321713 Shetty čierna 1/30
32170 pony čierna 1/30
32171 cob čierna 1/25
32172 full čierna 1/25

321714 Shetty hnedá 1/30
321742 pony hnedá 1/30
321743 cob hnedá 1/25
321744 full hnedá 1/25

Uzdečka pre chladnokrvné kone
• veľmi robustná uzda pre veľké kone
• jednoduché nastavenie
• zvýšený nánosník
• dobrá kvalita kože
• bez zubadla

ref. no. farba €

321178 čierna 1/25
321179 hnedá 1/25

Uzdečka Classic
• pekná uzdečka v klasickom štýl kvalitná koža
• atraktívne ozdobné švy v bielej farbe pre elegantný vzhľad
• s mäkkou polstrovanou vrstvou
• zahŕňa oťaže
• bez zubadla

ref. č. farba €

326137 Pony čierna 1/25
326138 Cob čierna 1/25
326139 Full čierna 1/25
324911 pony hnedá 1/25
324912 cob hnedá 1/25
324913 full hnedá 1/25

pravá koža

pravá koža

pravá koža

Uzdečky a opraty
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Anglické kožené oťaže
• s koženými koncami a martingálovým stoperom • farba: čierna
• dĺžka 280 cm • šírka cca. 20 mm

ref. č. €

323593 pony 1/50
32664 full 1/100

Protišmykové oťaže
• pogumované pre lepšiu priľnavosť • extrémne odolné • koncové časti a
zarážky vyrobené z mäkkej kože • dĺžka cca. 3 m • šírka cca 20 mm

ref. č. €

32666 1/60

Prevlečky
• vhodné pre tréning skúsených jazdcov • pripevnené k podbrušníku a vedené cez
zubadlo - veľmi priama pomôcka, ktorá vyžaduje skúsené ruky • prevlečky s mäkkými
koženými slučkami
• rýchlo a ľahko sa odopnú

Dôležité: prevlečky môžu byť užitočnou výukovou pomôckou. Vyhodnoťte svoje jazdecké zručnosti čestne. 
Kôň bude cítiť, kedy sú prevlečky používané neskúsenými rukami. To sa nedoporučuje. Nie je schválené pre 
turnaje podľa LPO.

ref. č. €

32669 1/50

Thiedemann oťaže
• kombinácia marktingalu a oťaží • tiež nazývaná pevný
martingal
• martingal s háčikom na pripnutie do D-krúžkov na
oťažiach• oťaže s 3 D-krúžkami • čierne • nie sú schválené
pre turnaje podľa LPO

ref. č. veľkosť €

323595 pony 1/25
323594 full 1/25

Postranné pomoné oťaže
• tiež nazývaný "Viedenské opraty" • väčší rozsah
pohybu ako pri klasických pevných vyvezovákoch
• nastaviteľné • čierne • sú schválené pre turnaje
podľa odseku 70 LPO

ref. č. €

323597 pony 1/25
323596 full 1/25

pravá koža

pravá koža

Uzdečky a opraty
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Gumičky
• vyrobené z guľatého gumového pásika • hladko nastaviteľné
• vysoko elastické • s karabínkou z plastu • čierna • nie je schválená pre turnaje
podľa LPO

ref. č. €

323600 1/50/100

Bočné pevné vyvezováky
• polyamid • s gumovým
krúžkom • nerezové armatúry
• čierna • v pároch

ref. č. €

323599 pony 1/50
32660 full 1/50

Martingal
• zabraňuje tomu, aby koník prevracal hlavu
• posuvné • ľahko nastaviteľné • nerezové
armatúry
• vr. stoperov

ref. č. farba veľkosť €

323598 čierna pony 1/50
321754 čierna full 1/50

Stoper na oťaže
• gumové kúsky, ktoré sa následne upevnia na oťaže
• zabraňujú zaseknutiu martingalových krúžkov pri
zubadle • v pároch

ref. č. €

321751/2 1

Martingalovýn stoper
• gumové kusy, ktoré sa následne fixujú na
martingal • zabraňujú uvoľneniu
martingalu medzi prednými nohami
• v pároch

ref. č. €

321753/2 1

pravá koža

Uzdečky a opraty
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Gurt 
• všestranné
• s výplňami z mäkkej kože • s 9 krúžkami

ref. č. veľkosť €

32354 Pony (160-200 cm obvod) 1/30
32339 Teplokvník (170-210 cm obvod) 1/30

Lonžovacia spojka
• vyrobený z 3-vrstvového popruhu • poniklovaný
pružinový hák a otočný • vysokokvalitné spracovanie

ref. č. €

32640 1/100

Lonžovací bič
• sklenené vlákno • pletené • s

rukoväťou z nylonu

ref. č. popis dĺžka €

32365 jeden kus 180 cm 1/70
32369 dva kusy so zásuvným pripojením 180 cm 1/50
321489 jjeden kus, ľahký teleskopický dizajn 150 g 200 cm 1/50

Lonžovanie

32369 32365

321489
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Obnosok
• vyrobené z odolnej hnedej kože
• s odolnými kovovými praskami a krúžkami
• polstrovaný

ref. č. veľkosť €

321167 plnokrvník 1/25
321168 teplokrvník 1/25

Lonžovanie
Lonžovacií obnosok Exclusive
• vyrobené z kvalitnej, odolnej kože
• polstrovaná
• multi-nastaviteľná
• so stabilným, strieborným úchytom
• vr. odnímateľnej lícnice
• bez zubadla

ref. č. veľkosť €

328649 plnokrvník 1/15
328650 teplokrvník 1/15

Lonžovacia ohlávka syntetická
• s mäkkým polstrovaným širokým nosným popruhom s tromi očkami
• nastaviteľná pomocou praciek
• podložené mäkkým polstrovaním
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silných švov
• robustné, nehrdzavejúce spony dokážu vydržať aj tie najťažšie
namáhania

ref. č. veľkosť €

328651 plnokrvník 1/25
328652 teplokrvník 1/25

pravá koža

pravá koža
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Lonžka 
• vyrobený z pevného materiálu (100% polypropylén) • s vysoko
kvalitným otočným a snap-hákom • celková dĺžka cca. 7,50 m

ref. č. farba €

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

Lonžka so stopermi
• kožené zarážky umožňujú bezpečné a stabilné držanie
• s veľkým popruhom a otočnou karabínou • cca. dĺžka 8 m

ref. č. €

321496 1/50

Lonžka Soft
• mäkká zmiešaná tkanina pre pohodlné
uchopenie
• s veľkým popruhom na ruky a otočným
západkovým hákom
• app. Dĺžka 8 m

ref. č. farba €

321490 modrá/fialová 1/50
321491 čierna/červená 1/50
321492 modrá/žltá 1/50

Dvojitá lonžka Soft
• modrá / žltá • Mäkká zmes materiálov pre pohodlné uchopenie
• s 2 veľkými otáčacími hákmi • cca. 17 m dlhá

ref. č. €

321495 1/25

Lonžovanie
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Bezpečnosť
Prvá pomoc pre jazdca
• pre rýchlu prvú pomoc a starostlivosť o ranu
• základná súprava pre drobné zranenia
• v praktickej ladvinke

Obsah: 3 sterilné obväzy, 2 elastické obväzy, 
4 alkoholové podložky, 40 lepiacich pások, 
1 pár rukavíc, 2 bezpečnostné špendlíky, 1 
kotúč lepiacich obväzov,
1 trojuholníkový obväz, 1 pár nožníc, 1 sada 
pinzety, vata

ref. č. €

32355 1/40

Lampa na helmu
• silná lampa s LED technológiou
• veľmi dlhá životnosť vďaka nízkej spotrebe energie
• s individuálne nastaviteľným uhlom svetla
• rôzne úrovne jasu
• veľmi jasné svetlo vďaka 10 LED diódam
• možno ľahko pripevniť k prilbe pomocou elastických
popruhov
• zostáva pevne na hlave
• Batérie typu AAA (3 ks) nie sú súčasťou balenia

ref. č. €

324549 1/100

LED blikajúce svetlo
• s vypínačom • s upevňovacou sponou na pripevnenie
na jazdecké topánky, rukávy a podobne • viditeľné až
do vzdialenosti 300 metrov s dobrou viditeľnosťou
• 2 ks. v balení
• priemer 48 mm • cca. 100 hodín blikania s jednou
súpravou batérií • vr. 2 batérií LR 44

ref. č. €

324548 1/250

Čižmová lampa
• Vrátane popruhu na upevnenie na nohu
• viditeľnosť 300 m za dobrých podmienok
• vr. 2 batérií s rozmermi 1,5 V

ref. č. farba €

32463/1 biela/červená 1/100
32468 oranžová/oranžová 1/20/100
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Reflexna vesta
• vysoko reflexné
• pre bezpečnú jazdu v nepriaznivých
poveternostných podmienkach
• signálna žltá s 2 odraznými pásikmi
• je v súlade s normou EN ISO 20471:
2013

ref. č. €

34645/1 1

Reflexný pas na ruku
• vysoko reflexné
• upevniť na hornú časť ramena
• so zapínaním na suchý zips
• pre bezpečnú jazdu v nepriaznivých
poveternostných podmienkach
• spĺňa požiadavky CE-EN 471

ref. č. €

34646/1 1/100

Reflexná bezpečnostná deka
• pre bezpečnejšiu jazdu v podmienkach nízkej viditeľnosti
• 100 percentný polyester
• s reflexnými pásikmi
• sedlový výrez a široký suchý zips v kohútiku na fixáciu
• podchvostové popruhy pre protišmykové uloženie
• umývateľný až do 30 ° C

100% polyester 

ref. č. chrbtová dĺžka €

328508 135 cm 1/50
328509 145 cm 1/50

Bezpečnosť

Podsedlovka Laguna Reflex
• neónová žltá podsedlovka s reflexnou aplikáciou pre
maximálnu viditeľnosť počas jazdy
• rýchlo schnúci a priedušný materiál spodného
povrchu
• vysoko kvalitná penová a polyesterová náplň pre
optimálnu tlakovú rovnováhu
• odolný horný materiál
• sedlové a podbrušníkové slučky so suchým zipsom
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C
• veľkosť teplokrvník

A B C

všestranná 58 cm 52 cm 68 cm

ref. č. €

328646 1/15

Novinka
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Reflexný chránič chvosta
• žiarivo žltá s reflexnými pásikmi
• s fleece podšívkou
• jednoduché nastavenie pomocou spojovacieho
zariadenia Velcro®
• perfektné držanie pomocou upínacieho pásu
• rozmery 44 x 28 cm

ref. č. €

328514 1/50

Pásy na nohy s vysokou viditeľnosťou
• výška cca. 6 cm
• vysoko reflexné
• plynule nastaviteľné pomocou suchého zipsu
• dodatočné bezpečnostné uzatváranie zabraňuje strate
• pre bezpečnejšiu jazdu v podmienkach nízkej
viditeľnosti
• zabalené v pároch

ref. č. veľkosť €

32491/1 M 1/96
32663/1 L 1/96

Reflexný poprsák
• pre optimálnu viditeľnosť a bezpečnosť pri jazde v noci
• zvyšuje viditeľnosť vpredu

ref. č. €

328504/1 1/48

Bezpečnosť
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2-cestné nastavenie

Ohlávka Exclusive
Exkluzívna ohlávka sa vyznačuje mimoriadne vysokým 
spracovaním materiálu a funkčnou kvalitou. Špičkový 
produkt.
• s karabínovým a mosadzným príslušenstvom
• krk a nos nastaviteľný vďaka prackám
• nerezové mosadzné oká
• mäkké týlové a nosné výplne
• výplne absolútne nepriepustné
• vysokokvalitný popruh
• trojité prešité lícne popruhy
• prvotriedne spracovanie

€

1/5/25

veľkosť 1 2 3 4

zelená 32200 32205 32210 32215
červená 32201 32206 32211 32216
modrá 32202 32207 32212 32217

sivá 32203 32208 32213 32218

Ohlávka Exclusive pre žriebä
• nastaviteľný pomocou troch praciek • vysokokvalitná hlavová časť má
nastaviteľný nos a hrdlo vďaka sponám • perfektné prispôsobenie • šírka popruhu:
20 mm • oká a všetky ostatné príslušenstvo sú mosadzné

3-cestné nastavenieref. č. farba €

32260 zelená 1/5/50
32261 červená 1/5/50
32262 modrá 1/5/50
32263 sivá 1/5/50

veľkosti ohlávok
00 Žriebä/ Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký tepkorvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)

Ohlávky a vodítka
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Vodítko Exclusive
• vhodný pre ohlávku Exclusive • cca. 180 cm dĺžka • pozinkovaný
panik hák • dvojitý závitový polypropylén • extrémne stabilný
dizajn• priemer cca. 14 mm

ref. č. farba €

321402 červená/sivá 1/5/50
321403 tmavozelená/zelená 1/5/50
321404 modrá/svetlomodrá 1/5/50
321405 čierna/sivá 1/5/50

Ohlávky a vodítka

Ohlávka Lilli
s vodítkom
Ohlávka s vodítkom v jasnom kontrastnom prevedení 
pre mladú generáciu.

Ďaľšie vlastnosti produktu:
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu

a silných švov
• nastaviteľný popruh na nos a krk
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky

pomocou karabínového háku
• pevné kovové armatúry

Vezmite prosím na vedomie kompletnú kolekciu Lilli na 
stranách 51 - 53

ref. č. veľkosť €

3210496 0 1/25
3210497 1 1/25

Novinka

veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký tepkorvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)
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Novinka

Novinka

Ohlávky a vodítka
Ohlávka kolekcia Covalliero
Atraktívna, ohromujúca ohlávka s mäkkým polstrovaním ponúka 
optimálnu ochranu proti odieraniu. Robustný materiál pre ideálnu 
funkčnosť.

Ďaľšie vlastnosti produktu:
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silných švov
• 2-cestné nastaviteľné s prackami na nos a krk s mäkkou polstrovanou
vrstvou
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabínového háku
• pevné kovové armatúry
• kovové očká zabraňujú voľnému uvoľneniu praciek

€

1/50

veľkosť 1 2 3
modrá 329908 329909 329910
sivá 329911 329912 329913

Vodítko kolekcia Covalliero
• atraktívne, robustné vodítko
• celková dĺžka 2 m

ref. č. popis farba €

329914 panik-skoba modrá 1/50
329915 karabina modrá 1/50
329916 panik-skoba sivá 1/50
329917 karabina sivá 1/50

veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký tepkorvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)
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Ohávka Luna
Atraktívna, ohromujúca ohlávka s mäkkým polstrovaním ponúka optimálnu ochranu 
proti odieraniu. Stabilný polypropylén pre ideálnu funkčnosť.

Ďalšie funkcie produktu:
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silných švov
• 2-cestne nastaviteľné s prackami na nos a krk s mäkkou polstrovanou vrstvou
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabínového háku
• pevné kovové armatúry
• mosadzné očká zabraňujú uvoľneniu praciek

€

1/50

veľkosť 1 2 3

modrá 320549 320550 320551
sivá 320552 320553 320554
hnedá 320555 320556 320557

Vodítko Luna
• atraktívne olovené lano vyrobené z polypropylénu
• celková dĺžka 2 m

popis €

Panic skoba 1/50
Karabina 1/50

farba modrá sivá hnedá
Panic skoba 320558 320559 320560
Karabina 320561 320562 320563

Ohlávky a vodítka
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Ohlávka Softra
• neobvyklý, mäkký materiál
• krčný pás plynulo nastaviteľný
• pásik na hrdlo sa dá ľahko otvoriť pomocou karabíny
• nehrdzavejúcej armatúry

€

1/50

veľkosť 1 2 3

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

antracit/svetlomodrá/biela 325950 325951 325952

veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký tepkorvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)

Vodítko Softra
• vhodný pre ohlávku Softra • dĺžka 200 cm • neobvyklý, mäkký materiál
• s panik skobou alebo karabínovým hákom

popis €

karabina 1/50
panic-skoba 1/50

farba červená/modrá/biela modrá/fialová/biela antracit/svetlomodrá
karabina 321443 321448 325953

panic-skoba 321453 321458 325954

Ohlávky a vodítka
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veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký tepkorvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)

Ohlávka s umelou kožušinou

 Ohlávka s odnímateľnou umelou kožušinou v čiernej a bielej farbe
• ideálna pre citlivé kone
• krčné a týlové pásy s extra mäkkou výplňou z umelého kožušiny pre
maximálnu ochranu pre oblasti trenia
• výplň z umelých kožušín sa dá ľahko odstrániť pomocou zapínania na
suchý zips
• nastaviteľná s prackami na nos a krk
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silných švov

farba €

čierna 1/50
Rainbow (multifarebná) 1/50

veľkosť 1 2 3

čierna 328261 328237 328238
Rainbow (multifarebná) 325886 325887 325888

Ohlávky a vodítka
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Ohlávka Dexter 
s fleece podložkou
• Moderná ohlávka v klasických farbách s fleece polstrovaním
• týlové a nosné pásy s extra mäkkou fleece výplňou pre maximálnu
ochranu proti oblastiam trenia
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silných švov
• 2-pásmové nastaviteľné nosné a krčné pásy s prackami
• ľahko sa otvára a zatvára pomocou karabínového háku
• mosadzné očká zabraňujú uvoľneniu praciek

€

1/50

veľkosť 00 0 1 2 3

červená/modrá 328653 323583 323584 323585 323586
čierna 328654 325955 325956 325957 325958

Vodítko Dexter
• vhodný pre ohlávku Dexter • približne 200 cm dlhé
• lano s vynikajúcim priľnavosťou vyrobené z tkaných, odolných
polypropylénov • Ø cca. 20 mm
• s panik skobou alebo karabínovým hákom

popis €
karabina 1/50
panic-skoba 1/50

farba modrá čierna
karabina 323575 323577

panic-skoba 323579 323581

Ohlávky a vodítka
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Ohlávka Mustang
• vysokokvalitné ohlávky s jemným vzorom
• vyrobené z polyamidu odolného voči opotrebeniu a
silných švov
• 2-cestné nastavenie na nosných a krčných popruhoch s
prackami
• praktické otváranie a zatváranie s karabínou
• polstrované krčné a nosné popruhy

2-cestné nastavenie

€

1/50

veľkosť 1 2 3

čierna/strieborná 321960 321965 321970
červená/čierna 321961 321966 321971
modrá/čierna 321962 321967 321972

Vodítko Mustang
• farebne prispôsobené k ohlávke Mustang • cca. Dĺžka 200 cm • závitové PP
• stabilný a odolný • k dispozícii s karabínou a panikom skobou

popis €

karabina 1/50
panic-skoba 1/50

farba strieborná/čierna/biela červená/čierna/biela modrá/čierna/biela

karabina 321423 321435 321436
panic-skoba 321433 321437 321438

veľkosti ohlávok
00 žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký teplokrvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)

Ohlávky a vodítka
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Ohlávka Classic
Klasický dizajn ohlávky pre stajňové a padokové účely

• robustný materiál s nerezovými prvkami
• dvojité prešité, mäkké a pleťové tkaniny
• plynule nastaviteľný krk
• ľahko odnímateľné pomocou upevnenia karabiny

€

1/10/50

veľkosť 00 0 1 2 3 4 5

červená 32152 32102 32107 32112 32117 32156 32392
modrá 32153 32104 32109 32114 32119 32158 32394
čierna 32154 32105 32110 32115 32120 32159 32395

Vodítko Classic
• vhodný pre ohlávku Classic • dĺžka 200 cm
• mäkký polypropylénový materiál • s panik skobou alebo karabinou

popis €

karabina 1/10/50
panic-skoba 1/5/50

farba červená/čierna modrá/čierna sivá/čierna
karabina 321841 321843 321845

panic-skoba 32143 32145 32146

Ohlávky a vodítka

Top kúpa
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Ohlávka Hippo
• ekonomická kvalita
• plynule nastaviteľný krk
• ľahko sa otvára pásik hrdla pomocou karabíny
• nerezové armatúry

popis €

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

veľkosť 00 0 1 2 3

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

sivá/čierna 321904 321914 321924 321934 321944
antracit/zelená 325902 325904 325906 325908 325910
ružová/hnedá 325903 325905 325907 325909 325911

bordová/piesková 328260 328259 328243 328244 328245

Vodítko Hippo
• vhodný pre ohlávku Hippo • asi 200 cm dlhé • závitová PE
• extrémne mäkké a preto mimoriadne príjemné • prichádza v
trendových farbách
• s panikom skobou alebo karabínou

popis €

karabina 1/50
panik skoba 1/50

farba modrá/svetlomodrá sivá/čierna hnedá/piesková     antracit/zelená       ružová/hnedá    bordová/piesková
karabina 321440 321441 321446 325898 325899 325914

panik skoba 321450 321451 321456 325900 325901 325915

veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký teplokrvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)

Ohlávky a vodítka

Top kúpa
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Ohlávka London
• veľmi špeciálna ohlávka pre kone, ktorí vyžadujú kvalitu
• vyrobené z odolnej, mäkkej a vysoko kvalitnej kože
• s mäkkou polstrovanou vrstvou na nosových a krčných pásoch,
ako aj na lícach pre príjemné nosenie
• zlaté mosadzné príslušenstvo
• krčné a nosné pásy nastaviteľné pomocou pracky

ref. č. veľkosť €

323569 1 1/25
323570 2 1/25
323571 3 1/20
323572 4 1/20

Ohlávka Eco
• vyrobené z odolnej kože
• dvojité prešité pre vynikajúcu trvanlivosť
• ťažké mosadzné príslušenstvo
• krk a nos sú dokonale nastaviteľné vďaka prackám

popis €

sizes 1 - 2 1/25
sizes 3 - 4 1/20

veľkosť 1 2 3 4

čierna 32255 32256 32257 32258
hnedá 32265 32266 32267 32259

Ohlávka Eco pre žriebä
• odolná kožená ohlávka
• v súlade s potrebami žriebäťa: úzke kožené pútko, ľahké, ale
trvanlivé kovania, ľahko nastaviteľné
• pravá koža

ref. č. farba €

327040 hnedá 1/50
327041 čierna 1/50

veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland (Foal)
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (cob)
3 Teplokrvník (full)
4 Veľký teplokrvník (Xfull)
5 Chladnokrvník (XXfull)

pravá koža

pravá koža

pravá koža

Ohlávky a vodítka
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Povrazová ohlávka s 
vodítkom
• čierna / strieborná • s integrovaným vodítkom 2 m
• vhodné pre všetky typy koní • uzly umožňujú
variabilné nastavenie • vystužený nos • vyrobené z
pevných, tkaných polyamidov

ref. č. €

321156 1/50

Povrazová ohlávka
• vhodné pre všetky kone • variabilne nastaviteľné
vďaka uzlom
• ľahko uložiteľné v každom vrecku na nohaviciach
• robustná tkanina z polyamidu • farba: čierna

ref. č. €

321155/1 1/45

Košík s ohlávkou
• zabraňuje tomu, aby váš kôň príliš rýchlo jedol keď je v
teréne
• s výstužou v oblasti úst
• ľahko sa prispôsobí

ref. č. veľkosť €

325870 shetty 1/20
321625 pony 1/20
321626 cob 1/20
321627 full 1/20

Obojok na krk
• Šírka 5 cm
• pevný pás vyrobený z polyamidu
• full

ref. č. €

32340 1/50

Kožušinový set na ohlávku
• pre citlivé kone • Sada obsahuje
ochranné prvky z pravého barana na: nos
(1 ks), cca. 3,5 x 25 cm týl 1 ks), cca. líca
3,5 x 32 cm (2 ks), cca. 3,5 x 15 cm

4 kusy
ref. č. €

32295 1/60

zapadne do každého vrecka

Ohlávky a vodítka
321156 321155/1

32340 32295

Top kúpa
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Vodítko Supreme
• dĺžka 200 cm
• vodítko s mimoriadne vynikajúcim záberom z tkaných polypropylénov
• k dispozícii s panik skobou alebo s karabinou

popis €

karabina 1/5/50
panic-skoba 1/5/50

farba bordová čierna zelená
karabina 328239 328241 328263
panic-skoba 328240 328242 328264

Vodítko Bull-Snap 
• 230 cm • extrémne robustný model • protišmykový materiál (polypropylén)
• priemer cca. 20 mm

Obzvlášť robustný karabínový hák

ref. č. €

32160 1/10/50

Vodítko s reťazou
• 250 cm • vynikajúce spracovanie
• dvojité prešité • retiazka: 50 cm

ref. č. farba €

32147 čierna 1/75
328655 modrá 1/75
328656 ružová 1/75

Ohlávky a vodítka

Bavlnené vodítko
• približne. Dĺžka 200 cm
• vysoko kvalitné pletené bavlnené vodítko
• hrubý dizajn

popis €
panik-skoba 1/50

karabina 1/50

farba ružová tmavomodrá čierna
panik-hook 3210503 3210504 3210505

carabine hook 3210506 3210507 3210508

Novinka

Westernové vodítko Ranger
• stabilné vodítko s vynikajúcim uchopením z tkaných PP
• s dvojitým koženým remienkom a Bull Snap • cca. 4 m

ref. č. €

322694 1/50
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Konské deky
Deka Zero 1 
Výbehová koňská deka na celoročná
Optimálne prispôsobenie a dostatočná voľnosť pohybu sa nemusia navzájom vylučovať! Nová vonkajšia deka RugBe Zero.1 
kombinuje obe funkcie v novom dizajne. Novo vyvinutý strih umožňuje na výborný pohyb kona a perfektne sedí.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• vysokokvalitný polyuretán s odolnosťou proti roztrhnutiu 600 denier
• udržuje koňa suchého z vonku a reguluje teplotu (veľmi odolný voči vode až do 3000 mm, priedušný až do 3000 g / m2 / 24 hodín)
• útulná polyesterová podšívka
• klasický strih
• s chvostovou chlopňou, s elastickými nožnými popruhmi a syntetickým gumovým kohútikom
• zrážka na bruchu
• prekrývajúce sa hrudné pracky s rýchlym upevnením vďaka kovovým karabínam a prackám

€

1/10

Chrbtová dĺžka
Celková dĺžka

85 cm  
115 cm

95 cm  
135 cm

105 cm  
155 cm

115 cm  
165 cm

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

čierna/červená 328660 328661 328662 328663 324474 324475 324476 324477 324497

Kohútikové odpruženie

Chvostová chlopňa

elastické nožné
popruhy

zapínanie s
elastickou vložkou

Výrez prelepší pohyb

dvojité prekrývajúce sa 
spony

600 Denier Ribstop 
Polyester, extrémne 
odolný voči vode, 
priedušný
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Konské deky
Deka HighNeck
Výbehová deka ideálna pre celoročné použitie 

• s golierom pre dodatočnú ochranu
• udržuje koňa suchým z vonku a reguluje teplotu (veľmi odolný voči vode až do 3000 mm, priedušný až do 3000 g / m2 / 24 hodín)
• vysokokvalitný polyuretán s odolnosťou proti roztrhnutiu 600 denier
• útulná polyesterová podšívka
• výborné prispôsobenie so zvýšenou voľnosťou pohybu vďaka RugBe výrezu
• s pásikom na chvost a elastickými popruhmi na nohy
• popruhy na bruchu s elastickou vložkou
• prekrývajúce sa hrudné pracky s rýchlym upevnením vďaka kovovým karabínam a prackám

€

1/10

Chrbtová dĺžka 
Chrbtová dĺžka vrátane krku  

Celková dĺžka

125 cm  
180 cm  
175 cm

135 cm  
190 cm  
185 cm

145 cm  
200 cm  
195 cm

155 cm  
210 cm  
205 cm

modrá/svetlomodrá 328664 328665 328666 328667

s golierom

Chvostová chlopňa

dvojité prekrývajúce sa 
popruhy s prackami a 
skobami

Výrez prelepší pohyb
zapínanie s
elastickou vložkou

Elastické nožňé
popruhy

600 Denier Ribstop 
Polyester, extrémne 
odolný voči vode, 
priedušný
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Konské deky
Deka IceProtect 200
Zimná výbehová deka
Optimálne prispôsobenie a dostatočná voľnosť pohybu sa nemusia navzájom vylučovať! Nová vonkajšia deka RugBe 200 kombinuje obe 
funkcie v novom dizajne. Novo vyvinutý strih umožňuje na výborný pohyb kona a perfektne sedí.

Ďaľšie vlastnosti protuku:

• Ideálna deka na chladné, mokré jesenné a zimné dni
• udržuje koňa suchým z vonku a reguluje teplotu (veľmi odolný voči vode až do 3000 mm, priedušný až do 3000 g / m2 / 24 hodín)
• naplnené teplým 200 g  rúnom
• vysokokvalitný polyuretán s odolnosťou proti roztrhnutiu 600 denier
• prekrývajúce sa hrudné pracky s rýchlym upevnením vďaka kovovým karabínkam a prackám
• príjemná vnútorná podšívka
• klasický strih
• s reflexnými okrajovými lemmi

€

1/8

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

čierna 326127 326128 326129 326130

Kohútikové odpruženie

Chvostová chlopňa

Elastické nožňé
popruhy

zapínanie s
elastickou vložkou

Výrez prelepší pohyb

dvojité 
prekrývajúce sa 
popruhy s 
prackami a 
skobami

reflexný okraj

200 g tepelného rúna

600 Denier Ribstop 
Polyester, extrémne 
odolný voči vode,
priedušná
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Konské deky
Deka IceProtect 300 
Zimná deka
• Ideálna zimná deka pre chladné, mokré jesenné a zimné dni
• naplnená teplým 300 g rúnom
• udržuje koňa suchého zvonku a reguluje teplotu (veľmi odolný voči vode až do 3000 mm, priedušný až do 3000 g / m2 / 24 hodín)
• vysokokvalitný polyuretán s odolnosťou proti roztrhnutiu 600 denier
• útulná polyesterová podšívka
• výborné prispôsobenie so zvýšenou voľnosťou pohybu vďaka RugBe výrez
• s chvostovou chlopňou, elastickými nožnými popruhmi a syntetickým kaučukom na kohútiku
• popruhy na bruchu s elastickou vložkou
• prekrývajúce sa hrudné pracky s rýchlym upevnením vďaka kovovým karabínkam

€

1/7

Chrbtová dĺžka
Celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

hnedá/červená 328672 328673 328674 328675 328676

Kohútikové odpruženie

Chvostová chlopňa

elastické nožné
popruhy

zapínanie s
elastickou vložkou

Výrez prelepší pohyb

dvojité prekrývajúce sa 
popruhy s prackami a 
skobami

300 g tepelného rúna
600 Denier Ribstop 
Polyester, extrémne 
odolný voči vode, 
priedušný
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Konské deky
Stajňová deka
Konská deka do stajňe 

• atraktívna stajňová prikrývka so širokým prešívaním a vonkajšími
brušnými krížovými popruhmi
• so širokým chvostovým pásom a nastaviteľnými popruhmi na nohy
• dvojitá hrudná pracka, so sponami a karabinami
• 300 vonkajší materiál z materiálu Denier polyester
• naplnená 150 g tepelnou rúnovou tkaninou
• priedušný materiál pre ideálne podmienky pod prikrývkou
• príjemná vnútorná podšívka vyrobená z bavlny / polyesteru

€

1/8

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

modrá 325416 325417 325418 325419

Kohútikové odpruženie

Chvostová chlopňa

elastické nožné
 popruhy

Zapínanie s
elastickou vložkou

dvojité prekrývajúce sa 
pracky

150 g tepelného rúna 300 g denier polyesteru

Výrez prelepší pohyb
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Deka na prehádzky
• vysokokvalitný polyuretán s odolnosťou proti roztrhnutiu 600 denier
• udržuje koňa suchého z vonku a reguluje teplotu (veľmi odolný voči vode až do 3000 mm, priedušný až do 3000 g / m2 / 24 hodín)
• otepľovacie a odvzdušňovacie vnútorné obloženie z fleece
• chráni citlivé oblasti obličiek koní pred vlhkosťou a chladom
• s chvostovým popruhom
• brušný a hrudný popruh s elastickou vložkou

€

1/15

chrbtová dĺžka 115 cm 130 cm 145 cm 155 cm

čierna/strieborná 328689 328690 328691 3210306

Konské deky

Chvostový popruh

fleece zateplenie

Uzáver na suchý 
zips s elastickou 
vložkou

brušný pás s
elastickou vložkou

600 Denier Ribstop Polyester,
extrémne vodotesné, 
priedušné

NOVÉ
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Konské deky

Deka Econommic
Fleece deka
• ľahká odpocovacia deka z mikrovlákna
• s hrudnou sponou a chvostovým popruhom
• odvádza pot od tela

Udržuje Vášho koňa v suchu a 
chráni ho pred potom

• vankúš v kohútiku
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

€

1/15

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

čierna 328677 328678 328679 328680
modrá 328681 328682 328683 328684

Kohútikové odpruženie

Kohútikové odpruženie

Chvostový popruh

Chvostový popruh

jednoduchý 
uzáver na suchý 
zips s D-krúžkom

jednoduchý 
uzáver na suchý 
zips s D-krúžkom

Fleece deka Lilli
• ľahká prepravná a odpocovacia prikrývka
• vysoko kvalitný mikrofleece
• s hrudnou sponou a chvostovým popruhom
• odvádza pot od tela a udržuje vášho kôňa v suchu,
• vankúš v kohútiku
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Vezmite prosím na vedomie kompletnú kolekciu 
Lilli na stranách 51 - 53

€

1/15

chrbtová dĺžkah  
celková dĺžka

105 cm  
155 cm

115 cm  
165 cm

125 cm  
175 cm

3210499 3210500 3210501

Novinka
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Konské deky
Fleece deka classic

• ultraľahká a absorpčná deka z mikrovlákna
• odvádza pot od tela a udržuje vášho kôňa v suchu, rovnako ho chráni pred potom
• s priečnymi popruhmi pre bezpečné uchytenie
• s dvoma robustnými hrudnými sponami
• vankúš v kohútiku
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

€

1/15

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

tmavomodrá/fialová 323635 323636 323637 323638
čierna/ružová 328685 328686 328687 328688

Kohútikové odpruženie

Chvostový popruh

dvojité prekrývajúce sa  
spony

100 % polyester 
(micro-fleece)

popruhy
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Konské deky
Deka proti hmyzu
Deka proti hmyzu s odnímateľnou krčnou časťou 

• ľahká a robustná deka vyrobená z obzvlášť príjemného materiálu na pastviny
• lesklý, priedušný materiál a jasné zafarbenie chráni pred prehriatím
• mäkký polyester poskytuje dokonalú ochranu pred mrštnými muchami, bodavými a hrýzavými hmyzmi
• odnímateľné, pružné popruhy na nohách zabraňujú prešmyknutiu
• odnímateľná časť krku, upevnená suchými zipsami
• veľká chvostová chlopňa
• zapínanie pomocou suchých zipsov v oblasti krku
• lemovaná oblasť hrudníka
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

vhodné pre: masku 
3210310 - 3210312

€

1/15

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

105 cm  
155 cm

115 cm  
165 cm

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

biela 328962 328963 328692 328693 328694 328695 328696

chvostová chlopňa

elastické nožné
popruhy

Zapínanie
s elastickou vložkou

Výrez pre lepší pohyb

jednoduché 
prekrývajúce sa 
zapínacie spony

Elastická 
čelenka

lemovaná oblasť hrudníka

odnímateľná časť krku

uzávery na suchý zips

NOVĚ NOVĚ
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Konské deky

Elastický popruh
• šírka 8 cm • nepretržite nastaviteľná od 110 do 250 cm
• vysoko elastický pás pre neobmedzené pôsobenie
• s patentovaným uzáverom

ref. č. €

32346 1/100

Deka Zebra
Deka proti hmyzu s odnímateľnou krčnou časťou
• integrovaná krčná časť so suchým zipsom • úzka sieťovina z mäkkého polyesteru a vzor zebra ponúka perfektnú ochranu pred otravnými
muchami, bodavými a hrýzajúcimi hmyzmi • lemovaná oblasť hrudníka • s elastickými popruhmi a RugBe vyrezom • s brušným chráničom s
elastickým páskom • veľkou chvostovou chlopňou • možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

vhodný pre:  
masku RugBe 
Zebra 326119 - 
326121€

1/15

chrbtová dĺžka
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

zebra motív 326122 326123 326124 326125 326126

chvostová chlopňa

elastické nožné popruhy
RugBe 
výrez pre 
lepší pohyb

jednoduché 
prekrývajúce sa 
zapínacie spony

elastická 
čelenka

lemovaná oblasť hrudníka

odnímateľná časť krku

brušný chránič
s elastickými
 popruhmi

Rozšírenie hrudníka
pre výbehové deky
• pre kone so širokým hrudníkom
• umožňuje väčšiu voľnosť pohybu
• vysokokvalitný polyuretán s odolnosťou
proti roztrhnutiu 600 denier • s dvoma
pásmi vr. karabín a dva s D-krúžkami
• základný rozmer 30 x 30 cm

ref. č. €

324496 1/30
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Maska proti hmyzu
s ochranou uší a nosa
• integrovaná sieťka na nose a v oblasti očí • oblasť uší z
pružnej, príjemne mäkkej tkaniny • s fleece výplňou, aby sa
zabránilo odieraniu • Veľké zapínanie umožňuje ľahké
upevnenie na koni

ref. no. veľkosť €

321273 Pony 1/50
321275 plnokrvník 1/50
321274 teplokrvník 1/50

Maska proti hmyzu
bez ochrany uší
• robustná, ale ľahká sieťovina • s fleece výplňou, ktorá
zabraňuje treniu • ľahko pripevnená ku konskej hlave
pomocou suchého zipsu

ref. č. veľkosť €

321351 Pony 1/50
321353 plnokrvník 1/50
321352 teplokrvník 1/50

Ušane a masky proti hmyzu
Maska proti hmyzu
s chráničom uší a šnúrkami na nose
• so šnúrkami na odstránenie much a iného hmyzu z
citlivej oblasti okolo nosných dierok

ref. č. veľkosť €

321267 pony 1/50
321268 plnokrvník 1/50
321269 teplokrvník 1/50
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Ohlávka
s integrovanou maskou proti hmyzu
• ohlávka zabraňuje skĺznutiu alebo strate
• s ochranou uší a nosa
• jemný, ľahký a stabilný sieťovinový materiál; zastaví dokonca aj malé drobné mušky
• dvojité prešité, mäkkejtkaniny
• s fleece polstrovaním, aby sa zabránilo treniu
• podkrčník sa dá ľahko otvoriť pomocou karabíny

ref. č. veľkosť €

326116 Pony 1/50
326117 plnokrvník 1/50
326118 teplokrvník 1/50

Ušane a masky proti hmyzu

Maska proti hmyzu Zebra
s ochranou uší
• zhoduje sa s dekou Zebra
• ľahká, odolná proti roztrhnutiu a úzka pletenina z polyesteru
• ľahko pripevnený ku konskej hlave pomocou suchého zipsu
• elastická väzba pre dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy

vhodný pre: Deka Zebra 
326122 - 326126

ref. č. veľkosť €

326119 Pony 1/50
326120 plnokrvník 1/50
326121 teplokrvník 1/50

Maska proti hmyzu SuperFly
• zodpovedá deke RugBe SuperFly
• lesklý, priedušný materiál a jasné zafarbenie chráni pred prehriatím
• mäkký polyester poskytuje dokonalú ochranu pred mrštnými
muchami, bodavými a hrýzavými hmyzmi
• ľahko pripevnený ku konskej hlave pomocou suchého zipsu
• elastická väzba pre dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy

vhodný pre: deka SuperFly 328962 - 
328963, 328692 - 328696

ref. č. veľkosť €

3210310 Pony 1/50
3210311 plnokrvník 1/50
3210312 teplokrvník 1/50

Novinka
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Maska proti hmyzu s ochranou uší 
• ušná oblasť je vyrobená z mäkkej, pohodlnej a priedušnej
sieťoviny • s UV ochranou • s fleece výplňou, aby sa zabránilo
treniu • ľahko pripevnená ku konskej hlave pomocou suchého
zipsu

UV ochrana

ref. č. veľkosť €

324515 Pony 1/50
324516 plnokrvník 1/50
324517 teplokrvník 1/50

Strapce proti hmyzu
• vyrobené z bavlnených šnúr • chráni oči pred muchami

dodávané bez puzdra

ref. č. veľkosť €

32652 pony 1/50
321888 plnokrivík 1/50
321889 teplokrvník 1/50

Ušane a masky proti hmyzu

Strapce proti hmyzu
• s uzáverom na suchý zips pre ľahké zavesenie na ohlávky a uzdečky
• chráni oči pred hmyzom

dodávané bez puzdra

ref. č. veľkosť farba €

321890 Pony čierna 1/50
321892 plnokrivík čierna 1/50
321891 teplokrvník čierna 1/50
321893 Pony modrá 1/50
321895 plnokrivík modrá 1/50
321894 teplokrvník modrá 1/50
325937 Pony červená 1/50
325939 plnokrivík červená 1/50
325938 teplokrvník červená 1/50

Strečová maska proti hmyzu Fino
• tesne priliehavá maska
• obzvlášť jemné oko, dokonca aj malé drobné mušky sa
nedokážu dostať cez masku
• pružná, príjemne ľahká polyesterová sieťovina

€

1/50

veľkosť pony    plnokrivík teplokrvník
čierna 325836 325837 325838
modrá 325839 325840 325841
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Ušane
• chráni uši pred muchami
• s elastickými ušami
• háčkované
• veľkosť: teplokrvník
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

ref. č. farba €

323618 čierna 1/100
323619 biela 1/100

Ušane a masky proti hmyzu

Ušane Excelsior 
• chráni uši pred muchami
• s elastickými ušami
• veľkosť: teplokrvník/full
• háčkované
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

Vhodné pre podsedlovku Excelsior

ref. č. farba €

328304 modrá 1/100
328305 hnedá 1/100
328306 svetlohnedá 1/100

Ušane kolekcia Covalliero
• farebne ladené s novou jarnou kolekciou
• s logom
• chráni uši pred muchami
• s elastickými ušami
• háčkované
• veľkosť: teplokrvník/full
• v práčke umývateľný pri teplote 30 ° C

ref. č. farba €

329928 modrá 1/100
329929 piesková 1/100
329930 sivá 1/100 Novinka

modrá

hnedá

svetlohnedá

modrá

piesková

sivá
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Transportné chrániče
sada 4 vysokokvalitných transportných chráničov • lemovaná mäkkou umelou 
kožušinou • jednoduchá manipulácia vďaka trojcestnému suchému zipsu • s extra 
vystužením v oblasti spenky • výplň z peny s vysokou hustotou • vysoký dizajn s 
ochranou členku (vzadu)  umývateľná pri 30 ° C • veľkosť: FULL

ref. č. farba €

32452 modrá 1/10

Stajnové a transportné chrániče neoprénové
sada 4 vysokokvalitných transportných chráničov
• lemované mäkkou umelou kožušinou • jednoduchá
manipulácia vďaka trojcestnému suchému zipsu • s extra
vystužením v oblasti spenky • výplň z peny s vysokou
hustotou • vysoký dizajn s ochranou kĺbov (vzadu) •
ľahko zabezpečiteľná pomocou suchého zipsu •
umývateľná pri 30 ° C • veľkosť: FULL...

ref. č. popis €

32469 transportné chrániče, veľkosť M (plnokrvník) 1/10
32470 transportné chrániče, veľkosť L (teplokrvník) 1/10
32493 vložka 32469 1/20
32494 vložka 32470 1/20

Chrániče a bandáže

Chvostový chránič
• vyrobené z elastického, stabilného a mäkkého
syntetického kaučuku
• uchytenie pomocou suchého zipsu a kovového
krúžku
• chráni koreň chvosta a chvost
• ideálny pre dopravu

ref. č. €

328657 1/50
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Chrániče a bandáže

Zvony Protecto
• odolný, ľahko čistiaci vonkajší materiál
• vnútorné obloženie z mäkkej syntetickej gumy
pohlcujúcej nárazy
• stabilný, dvojitý suchý zips

ref. č. popis €

320134 pony 1/50
320135 plnokrvnkík 1/50
320136 teplokrvník 1/50

Zvony Rubber
• v pároch • vyrobené z mäkkého gumového materiálu
• s dvojitým suchým zipsom

€

1/25

veľkosť S M L

čierna 325843 325844 325845
modrá 3210340 3210341 3210342
ružová 3210343 3210344 3210345

Gamaše Tec Air predné  
• anatomicky tvarovaný, chránič nohy absorbujúci
nárazy
• mäkké, tlmiace nárazy a regulujúce tlak,
syntetické gumové výplne pre bezpečné uchytenie
• maximálna ochrana proti nárazom pri
minimálnej hmotnosti
• vetracie otvory pre väčšiu priedušnosť
• 3-cestný nastaviteľný rýchloupínací uzáver s
pružnými pásikmi pre dokonalé uchytenie

K dispozícii od marca 2018!

ref. č. popis farba €

3210530 teplokrvník, predné čierna 1/25
3210532 teplokrvník, predné hnedá 1/25

Novinka

Novinka

Gamaše TecAir zadné 
• anatomicky tvarovaný, chránič nohy pohlcujúci nárazy
• mäkké, tlmiace nárazy a regulujúce tlak, syntetické gumové výplne pre
bezpečné uchytenie
• maximálna ochrana proti nárazom pri minimálnej hmotnosti
• vetracie otvory pre väčšiu priedušnosť
• 3-cestný nastaviteľný rýchloupínací uzáver s pružnými pásikmi pre
dokonalé uchytenie

K dispozícii od marca 2018!

ref. č. popis farba €

3210531 teplokrvník, zadné čierna 1/25
3210533 teplokrvník, zadné hnedá 1/25

NOVINKA
NOVINKA
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Chrániče a bandáže

Drezúrne gamaše
• ideálna ochrana kĺbov a šliach so zvýšeným komfortom pri nosení vďaka
viacvrstvovej konštrukcii
• obsahujúca anatomicky tvarovaný a odolný materiál ktorý  je obalený
mäkkou syntetickou gumou, ktorá absorbuje nárazy a tepelne izoluje
• so širokými suchými zipsami pre bezpečné uchopenie
• odolný, ľahko čistiaci vonkajší materiál
• v pároch

ref. č. popis €

320125 poy, predné 1/30
320126 pony, zadné 1/30
320127 plnikrvník, predné 1/30
320128 plnikrvník, zadné 1/25
320129 teplokrvník, predné 1/25
320130 teplokrvník, zadné 1/20

Šlachové gamaše
• prispôsobiteľná ochrana konskej nohy a šľachy
• špeciálny ochranný kryt s presným tvarovaním
• vyrobené z odolného a priedušného syntetického kaučuku pohlcujúceho
nárazy; zabraňuje zraneniam
• Veľmi jednoduché pripevnenie pomocou suchých zipsov, ktoré sa
stabilizujú a fixujú
• univerzálne použiteľné pre všetky disciplíny
• sada 4 ks

ref. č. veľkosť predné zadné €

320131 pony H 27 x W 24 cm H 29 x W 28.5 cm 1/25
320132 cob H 29 x W 28.5 cm H 30 x W 31 cm 1/25
320133 full H 30 x W 31 cm H 31 x W 33 cm 1/25

Novinka

Drezúrne gamaše
• ideálna ochrana kĺbov a šliach so zvýšeným
komfortom pri nosení vďaka plyšovému fleece
• vyrobené z odolnej syntetickej kože
• so širokými pásikmi na suchý zips pre
bezpečné uloženie a nastavenie  veľkosti

ref. č. popis šírka výška farba €

3210545 plnokrvník, predné 28 cm 26,5 cm čierna 1/40
3210546 plnokrvník, zadné 32 cm 30,5 cm čierna 1/40
3210547 plnokrvník, predné 28 cm 26,5 cm hnedá 1/40
3210548 plnokrvník, zadné 32 cm 30,5 cm hnedá 1/40
3210549 teplokrvník, predné 32 cm 30,5 cm čierna 1/40
3210550 teplokrvník, zadné 33 cm 33 cm čierna 1/40
3210551 teplokrvník, predné 32 cm 30,5 cm hnedá 1/40
3210552 teplokrvník, zadné 33 cm 33 cm hnedá 1/40
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Chrániče a bandáže

Fleece bandáže so strečovou vložkou
• pružná plocha na začiatku podporuje koňa v jeho každodennej práci a
zaisťuje lepšiu priľnavosť • oblasť rúna chráni svaly a šľachy pred
poranením
• 1,5 m fleece a 1,5 m elastická časť (neroztiahnutá) • bezpečne a rýchlo
sa pripevňuje pomocou suchého zipsu • šírka/dĺžka 10 cm / 3 m •
vyrovnávanie vlhkosti a teploty • umývateľná pri 30 ° C • 4 kusy v
praktickom balení

ref. č. farba €

326790 čierna 1/25/250
326791 biela 1/25/250

Bandážovacie podložky
• v pároch • na ochranu konských končatín • mäkký materiál so vzdušnou
penovou výplňou
• môže byť použitý niekoľkokrát • možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

zloženie
vonkajší materiál 65 % polyester 35 % bavlna
výplň: 100 % polyester

ref. č. dĺžka šírka €

32408 45 cm 29 cm 1/40
32409 49 cm 48 cm 1/20

Fleece bandáže Lilli
• chráni svaly a šľachy a predchádza zraneniam
• bezpečne a rýchlo sa pripevňuje pomocou suchého zipsu
• vyrovnávanie vlhkosti a teploty
• umývateľný pri teplote 30 ° C
• 4 kusy v praktickom balení

ref. č. dĺžka šírka €

3210502 200 cm 8 cm 1/30
Novinka

Novinka

Fleece bandáže kolekcia Covalliero
• chráni svaly a šľachy a predchádza zraneniam • bezpečne a rýchlo
sa pripevňuje pomocou suchého zipsu • šírka/dĺžka 12 cm / 3 m •
vyrovnávanie vlhkosti a teploty • s logom • umývateľný pri teplote
30 ° C • 4 kusy v praktickom obale

ref. č. farba €

329931 mdorá 1/30
329932 svetlomodrá 1/30
329933 piesková 1/30
329934 sivá 1/30
329935 fialová 1/30

Vezmite prosím na vedomie kompletnú kolekciu Lilli 
na stranách 51 - 53
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Equifresh chladiaci gel
• ochladzuje a osviežuje unavené konské nohy, šľachy, kĺby a svaly •
rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva zbytky na srsti • aplikuje sa ihneď po
tréningu alebo jazde • odporúča sa pre koňa a aj jazdca

ref. č. obsah €

321565 500 ml 1/6

Konský šampón s bielkovinami z ovsa
Jemný konský šampón vyrobený z vysoko kvalitných prísad pre starostlivosť a údržbu hrivy, 
chvosta a srsti. Obsahuje ovsené bielkoviny s dvojitým účinkom na pokožku a srsť. Vlasy majú 
hodvábny lesk s intenzívnym zafarbením (najmä čiernym) a ľahšie sa rozčesávajú. Koža je 
doplnená o dôležité živiny a zostáva pružná. Pravidelné používanie zachováva prirodzenú 
štruktúru a lesk srsti. 
Ďalšie výhody:
• hlboké, ale jemné čistenie pre mäkkú a lesklú srsť
• vyrobené z vysoko kvalitných surovín
• prípravky na ochranu pokožky, aj pri častom umývaní

s ovsenými proteínmi

Obsah: voda, povrchovo aktívne látky, perleťový lesk, harmanček, ovsené proteíny

ref. č. obsah €

321585 1000 ml 1/12

Kondicionér na hrivu, chvost a srsť
• hydratačný prostriedok (komplex D-Panthenol) chráni pokožku a srsť pred vysychaním
• D-Panthenol taktiež regeneruje pokožku pokožku • obsahuje špeciálnu starostlivosť, ktorá
zlepšuje mokré a suché česanie hrivy- čím sa predchádza lámavosti a plsteniu pri čistení a
česaní • s bohatým mandľovým olejom, ktorý sa stará o koňskú srsť • dáva srsti hodvábny,
lesklý vzhľad na mnoho hodín • uľahčuje rozčesanie chvosta a hrivy • s príjemnou vôňou

s mandľovým olejom a D-panthenolom

ref. č. popis obsah €

321577 ManeCare 1000 ml 1/12
321678 ManeCare 5000 ml 1/4
15564 Dávkovacie čerpadlo pre nádobu - 1/20

EasyCare čistiaci prostriedok
Čistenie bez vody!
• špeciálna formulácia na jemné čistenie konskej srsti bez vody • olej z večernej pupínky
spôsobuje, že srsť a hriva sú elegantné a lesklé • na čistenie medzi ročnými obdobiami
alebo pred turnajmi
• nastriekajte, krátku dobu nechajte pôsobiť, potom utrite suchou handričkou - hotovo!

s ihličnatým olejom

ref. č. obsah €

321575 500 ml 1/6

Starostlivosť o koňa

NEW

Top kúpa
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Starostlivosť o koňa
Osviežujúca masážna masť 

• ochladzujúca a relaxačná masáž - balsamgel • pomáha prietoku krvi do svalov
• má osviežujúci účinok na nohy, chrbát, hrudník a na partie pod sedlom
• po aplikácii sa kôň bude pohybovať s obnovenou silou

ref. č. obsah €

32530 500 ml 1/20

Alumina Gel s Arnicou
Gel minerál s obsahom oxidu hlinitého a arniky pre šľachy, väzy, svaly a kĺby. 
• podporuje regeneračný proces po namáhaní, sťahovaní svalov, podliatinách a pod.
• prírodné aktívne zložky sa mobilizujú, aktivujú a regenerujú, prenikajú hlboko
• metabolické produkty, ktoré vedú k bolesti svalov, sa rýchlo odstránia
• ADMR 48 h

Pre šľachy, väzy, svaly a kĺby!

ref. č. obsah €

15593 2 kg 1/6

Earth Balm Special 
• môže byť použitý na: kĺby, nohy, brucho, svaly, šľachy atď.
• vysoko kvalitné extrakty základnej látky a esenciálneho
oleja pre úspešnú starostlivosť o zvieratá • intenzívne sa
starajú o pokožku a svalové tkanivo
• zmierňuje bolesť • ochladzuje a dezinfikuje • zlepšuje
perfúziu • žiadne inhibítory

Originál - vyskúšané a testované vo veterinárnej praxi!

ref. č. obsah €

1558 1 kg 1/12 240
15581 3 kg 1/6 60
1557 6 kg 1/4 32

BALLISTOL animal 
• pre všetky domáce zvieratá • ošetruje citlivú pokožku a labky
• čistí uši
• spenky, kopytá a srsť
• výborná kompatibilita

odporúčané veterinármi

ref. č. obsah €

29842 100 ml 1/20
29843 500 ml 1/12
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Foxfire pre lesk srsti a hrivy
Intenzívna starostlivosť a žiarivý lesk FOXFIRE - prémiová starostlivosť  s 
novým vylepšeným vzorcom teraz poskytuje ešte lepšiu starostlivosť a je ešte 
jemnejšia na kožu a srsť. FOXFIRE tiež dodáva dokonalý, dlhotrvajúci lesk.
Organická kvalita Arganový olej, keratín a biotín zlepšujú kvalitu vlasov z 
dlhodobého hľadiska - sú hrubšie, silnejšie a hladšie.

S provitamínom D pantenolom

ref. č. obsah €

32520 1000 ml 1/12
32521 5000 ml 1
32517  rozprašovacia tryska 1/50

Konský šampón Dermocan
• jeho hlboko prenikajúca akcia spôsobuje, že sa vyčistia nečistoty
a pot a chráni srst a kožu • poskytujú lesklý vzhľad vďaka
prísadám, ktoré sú v harmónii s koňskou srsťou • prinášajú krok za
krokom reaktiváciu pre zdravý rast vlasov • s prírodným lisovaním
za studena -olej zo semien!

S prírodným, studeným lisovaným hroznovým olejom!

ref. č. obsah €

32525 500 ml 1/24
32526 1000 ml 1/12

Konský balzam Eimermacher 
Osvedčený osviežovač po fyzickej námahe a pri únave 

• obsahuje prírodné a overené zložky, ako je gáfor, rozmarín,
arnica a gaštan konský • osviežuje a oživuje unavené časti tela
• odvádza vlhkosť, nemastí, rýchlo sa absorbuje • dermatest® veľmi
dobrý

Originál!

ref. č. popis €

321542 200ml - tuba 1/6 960
321543 500ml - nádoba 1/12 576
321544 1000ml - nádoba s dávkovačom 1/12 192

Starostlivosť o koňa



116

Žbilko Heart&Soul 
• vyrobené z robustného plastu
• s nylonovou slučkou

ref. č. popis dĺžka šírka €

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

Tvrdá kefa Heart&Soul 
• chrbát vyrobený z protišmykového plastu
• s polypropylénovými plastovými štetinami
• dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. popis dĺžka šírka €

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

Kefa z konských vlasov Heart&Soul   

• chrbát vyrobený z protišmykového plastu
• s elastickou ručnou slučkou
• s konským vlasom
• dĺžka štetín: 3 cm

ref. č. popis dĺžka šírka €

328281 kefa 17 cm 8 cm 1/10/50
328282 kefa Junior 14 cm 7 cm 1/20/100

Mäkká kefa Heart&Soul 
• chrbát vyrobený z protišmykového plastu
• s elastickou ručnou slučkou
• s polypropylénovými plastovými štetinami
• 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

Šparak Heart&Soul 
• vyrobené z robustného plastu
• s kovovou škrabkou a čistiacou kefou vyrobenou z polypropylénových
plastových štetín

ref. č. €

328285 1/100/200

Starostlivosť
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Plastové žbilko Lilli 
• vyrobené z robustného plastu

Vezmite prosím na vedomie kompletnú kolekciu Lilli na stranách 51 - 53

• s nylonovou slučkou ref.

ref.č. dĺžka šírka €

3210355 13 cm 9 cm 1/50/100

Novinka

Tvrdá kefa Lilli 
• chrbat vyrobené z protišmykového plastu • s polypropylénovými

štetinami • dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. dĺžka šírka €

3210356 18 cm 5 cm 1/20/100

Kefa z konských vlasov Lilli 
• chrbát vyrobený z nekĺzavého plastu • s elastickou ručnou slučkou

€

• s konským vlasom • dĺžka štetín: 3 cm

ref. č             . dĺžka           šírka

 3210357 14 cm 7 cm 1/20/100

Mäkká kefa Lilli 
• chrbát vyrobený z nekĺzavého plastu • s elastickou ručnou slučkou

€

• s polypropylénovými štetinami • dĺžka štetín: 3 cm

• ref. č.        dĺžka           šírka

3210358 14 cm 7 cm 1/20/100 

Šparák Lilli 
• z robustného plastu • s kovovým škrabkou a čistiacimi kefami vyrobenými

z polypropylénových štetín
•

ref. č. €

3210359 1/100/200

Batoh s čistiacimi potrebami
• atraktívna športová taška naplnená čistiacimi a ošetrovacími prostriedkami v
módnom dizajne
• môže byť tiež použitý ako taška do telocvične alebo batoh
• so šnúrkou a zosilnenými rohmi
• 100 percentný polyester
obsah:
žbilko, ryžák, mäkká kefa, šparák

ref. č. dĺžka šírka €

3210361 40 cm 35 cm 1/24
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Plastové žbilko Covalliero 
• vyrobené z robustného plastu
• s nylonovou rúčkou

dĺžka šírka €

3210350 16 cm 11 cm 1/50/100

Tvrdá kefa Covalliero 
• chrbát vyrobený z protišmykového plastu
• s polypropylénovými štetinami
• dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. dĺžka šírka €

3210351 22 cm 6 cm 1/10/50

Kefa z konských vlasov Covalliero 
• chrbát vyrobený z nekĺzavého plastu • s elastickou ručnou slučkou

€

• s konským vlasom • dĺžka štetín: 3 cm

• ref. no.            dĺžka        šírka   

3210352   17 cm          8 cm 1/10/50

Mäkká kefa Covalliero 
• chrbát vyrobený z nekĺzavého plastu • s elastickou ručnou slučkou

€

• s polypropylénovými štetinami • dĺžka štetín: 3 cm

• ref. č.           dĺžka           šírka

3210353 17 cm 8 cm 1/10/50 

Šparák Covalliero 
• z robustného plastu • s kovovým škrabkou a čistiacimi kefami vyrobenými
z polypropylénových štetín

ref. č. €

3210354 1/100/200

Batoh s čistiacimi potrebami Covalliero 
• atraktívna športová taška naplnená čistiacimi a ošetrovacími prostriedkami v módnom dizajne
• mäkké, polstrované ramenné popruhy pre maximálne pohodlie
• vr. veľkého vrecka na zips na vonkajšej strane a vnútorné vrecko na drobnosti
• 100 percentný polyester
Obsah: žbilko, mäkká kefa, ryžák, šparak

ref. č. dĺžka šírka €

3210362 45 cm 40 cm 1/24

Novinka

ref. č.
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Mäkká kefa Brush&Co 
• drevená zadná časť • s pútkom na zápästie

• polypropylénové štetiny

ref. č. popis dĺžka šírka €

3243 kefa 22 cm 9 cm 1/10/60
321313 kefa Junior 17 cm 6,5 cm 1/10/100

Kefa z konských vlasov Brush&Co 
• Ideálne na ošetrovanie a rozmazávanie vášho koňa • mäkké štetiny konských
vlasov robia srsť obzvlášť lesklou a podporujú doplnenie prirodzeného mazu
pokožky • oválny tvar s drevenou rukoväťou • rozmery 13 x 9,5 cm

ref. č. €

321623 1/10/100

Kefa z kozích vlasov Brush&Co 
• veľmi jemné kozie vlasy robia srsť obzvlášť lesklou • Veľmi dobrá cena
 drevená rukoväť s integrovaným popruhom na ruky

ref. č. popis dĺžka šírka €

321648 kefa 16,5 cm 8,5 cm 1/10/100
321649 kefa Junior 14 cm 6 cm 1/10/100

ideálna veľkosť pre 
detské ruky

Kefa štandard Brush&Co 
• syntetické štetiny na lakovanom drevenom chrbte • dĺžka cca. 16 cm

ref. č. €

3215 1/10/100

Tvrdá kefa Brush&Co 
• dĺžka 20,5 x šírka 6,5 cm • chrbát z protisklzového plastu
• dĺžka štetín: 4 cm

ref. č. farba €

321650 modrá/svetlomodrá 1/12/72
321651 čierna/sivá 1/12/72

Stredne tvrdá kefa Brush&Co 
• dĺžka 20 x šírka 10 cm • s elastickou rukoväťou • stredne tvrdá kefka na
čistenie srsti koňa príjemne, ale dôkladne • chrbát z protisklzového
plastu • dĺžka štetín: 3 cm

ref. č. farba €

321660 modrá/svetlomodrá 1/12/72
321661 čierna/sivá 1/12/72

Starostlivosť
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Diva kefa s ovčím rúnom 
• ovšie rúno s jemnými, čistými štetinami z konského vlasu
pre perfektne udržiavanú srsť a extra  lesk

Diva: s textilnou slučkou
Diva Mini: s elastickou ručnou slučkou 

ref. č. popis €

328270 Diva 200 x 85 mm 1/54
328271 Diva mini 170 x 90 mm 1/60

Kea z konských vlasov Noir 
• mäkká kefa s čiernymi konskými vlasmi
• obnovuje oleje na pokožke
• pre prirodzený lesk
• dĺžka štetín: 5 cm

ref. č. dĺžka šírka €

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

Kefa Mini Dolly 
• syntetické štetiny • s pružnou slučkou na ruku
• rôzne farby • 150 x 75 mm

ref. č. €

3265 1/104

Kefa na hlavu a rozmaznávanie
• pekne tvarovaná kefa v živých farbách na starostlivosť o srsť • dodáva srsti
hodvábny lesk cez svoje mäkké prírodné štetiny • s elastickou slučkou na zápästie •
rôzne farby • 140 x 65 mm

ref. č. €

32655 1/108

Starostlivosť
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Kefa Junior
• štetiny vyrobené zo zmesi konských vlasv a
prírodných vlákien
• umožňuje intenzívne vyčistiť konskú srsť
• výborný tvar na manipuláciu • s koženou slučkou
• 200 x 85 mm

ref. č. €

3242 1/60

Kefa Dandy
malá
• s 3 cm dlhými nylonovými štetinami a
plastovým chrbtom
• v rôznych farbách • 180 x 53 mm

ref. č. €

3213 1/100

Dvojitá kefa Putzi
• dvojitás rukoväťou • výbežky na
jednej strane masírujú svaly • v
rôznych farbách

ref. č. €

321304 1/96

Multifunkčná kefa
• s vonkajším prsteňom z dvoch štepených
syntetických štetín a vnútornou PU špongiou
odolnou voči abrázii • vhodný pre dokonalé
umývanie koňa • s nylonovou slučku na zápästie
• 200 x 85 mm

ref. č. €

321309 1/54

Starostlivosť
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Kefa na hrivu a srsť Wurzel 
• robustná čistiaca kefa vyrobená z farebného syntetického
materiálu
• s nylonovou rukoväťou • 200 x 85 mm • v rôznych farbách

ref. č. €

321306 1/50

Kefa na hrivu a srsť detská Wurzel
• syntetické lemovanie pre intenzívne čistenie • s
elastickou sľučkou • v rôznych farbách • 150 x 75 mm

ref. č. €

321307 1/88

Kefa Dandy 
• s jemnými a 5 cm dlhými
nylonovými štetinami pre jemné a
efektívne ošetrovanie • v rôznych
farbách • 170 x 90 mm

ref. č. €

321308 1/45

Žbilko novej generácie
• vyrobené z mäkkého, elastického špecializovaného plastu pre
mimoriadne prospešnú masáž
• s nylonovou slučkou na zápästie • rôzne farby • 160 x 100 mm

ref. čo. €

321310 1/100

Starostlivosť

Žbilko
• vyrobené z pevného špecializovaného plastu  • s koženou slučkou
• rôzne farby • 160 x 100 mm

ref. č. €

321302 1/100
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Gumené žbilko
• 150 x 105 mm • s rukoväťou

ref. č. farba €

3217 červená 1/10/100
3210 čierna 1/10/100

Gumené žbilko Junior
• 135 x 90 mm • ideálna veľkosť pre detské ruky • s rukoväťou

ref. č. farba €

32820 červená 1/100
32821 čierna 1/100

Gumené masážne žbilko
• Ø 110 mm • pre príjemnú masáž • ideálne
keď kone menia srsť • s rukoväťou

ref. č. farba €

329 čierna 1/50

Starostlivosť
Magnetické masážne žbilko
• pre prospešnú masáž
• môže byť použité na oboch stranách
• so siedmimi magnetickými masážnymi guličkami
a gumovými bobuľami
• vyrobené z mäkkého plastu

ref. č. farba €

320138 modrá 1/50/100
320139 fialová 1/50/100
320140 ružová 1/50/100
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Masážne žbilko Flex 3
• extrémne jednoduché použitie vďaka pružnému chrbtu
• anatomicky tvarované  pre výnimočný masážny efekt •
špeciálny povrch s vysokou priľnavosťou s protišmykovými
vložkami • Ideálny nastaviteľný popruh vyrobený z polyamidu

ref. č. €

324470 1/10/60

Žbilko Flex 3
• extrémne jednoduché použitie vďaka dvojitej spodnej časti •
anatomicky tvarované pre väčší čistiaci efekt •  povrch s vysokou
priľnavosťou s protišmykovými vložkami • ideálny nastaviteľný
popruh vyrobený z polyamidu

ref. č. €

324471 1/10/60

Kovové žbilko s gélovou rúčkou
• mimoriadne mäkká a pružná rukoväť vyrobená z vysoko elastického gélu •
ergonomický tvar rukoväte a prispôsobiteľná gélová vložka pohodlné držanie
• pozinkovaný, robustný  hrebeň pre veľmi znečistené vrstvy • 8-riadkový
jemný zub

ref. no. €

324472 1/6/48

Špirálové žbilko s gélovou rúčkou 
• extra mäkká a pružná rukoväť z vysoko elastického gélu • ergonomický 
tvar rukoväte a prispôsobiteľná gélová vložka pre nízku únavovú prácu • 
možno použiť na oboch stranách
• jemne ozubená a ohybná pružinová oceľ

ref. č. €

324473 1/10/60

Stierka s gélovou rúčkou
• extra mäkká a pružná rukoväť vyrobená z vysoko elastického gélu •
ergonomický tvar rukoväte a prispôsobiteľná gélová vložka pre
pohodlné použitie • polkruhový tvar s gumovým okrajom

ref. č. €

324099 1/10/100

Starostlivosť

Šparák gélovou rúčkou
• extra jemná a pružná rukoväť vyrobená z vysoko elastického gélu •
ergonomický tvar rukoväte a prispôsobiteľná gélová vložka pre pohodlné
použitie • s kovovým škrabkou a čistiacimi kefami vyrobenými z PP štetín

ref. č. €

324098 1/10/100
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Čistiaca rukavica
• na jednej strane obsahuje bodky a na druhej strane
tvrdé štetiny
• ideálne na čistenie a masáž • 17 x 13 cm

ref. č. farba €

3211 červená 1/25/100
3219 čierna 1/25/100

Kovové žbilko
• oválny tvar • s koženou rukoväťou • s tromi jemnými radmi
zvlnených zubov • pozinkované

ref. č. dĺžka šírka €

1863 16,5 cm 11,0 cm 1/20

Kovové žbilko
• s plátenou rukoväťou • tri jemné ovály z vlnitých zubov

ref. č. dĺžka šírka €

1816 17,0 cm 10,0 cm 1/100

Kovové žbilko s hrebeňom na hrivu
• pozinkovaná • 8 otvorených radov • štvornásobné drôtové
ložisko • bezfarebný vrchný náter • s hrebeňom • jemne
ozubený a preto vhodný najmä pre kone • s drevenou
rukoväťou

ref. no. dĺžka šírka €

1811 12,0 cm 12,5 cm 1/12

Kovové žbilko, špirálový tvar
• použiteľné na oboch stranách • jemne
ozubené a preto vhodné najmä pre kone

ref. č. Ø €

1815 10,5 cm 1/10/50

Kovové žbilko
• pozinkovaný • jemne ozubený, s 8 radami
• robustná • vhodná najmä pre kone • D 9,5 cm x Š 14,5 cm

ref. č. popis €

189 Žbilko s plastovou rukoväťou 1/12/48
324472 Žbilko s gélovou rukoväťou 1/6/48

Starostlivosť
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Žbilko Ihla
• 17,5 x 8,5 cm • plast • s nastaviteľnou ručnou slučkou •

jemne ozubený

ref. č. farba €

1881 červená 1/25/125
1883 modrá 1/25/125
1885 čierna 1/25/125

Čistiaca rukavica z mikrovlákna
• alternatíva k bežným kefám• gumová šnúrka zabraňuje skĺznutiu pri
ošetrovaní • materiál mikrovlákna zachytáva aj tie najjemnejšie
prachové častice • ľahko umývateľný pri teplote 30 ° C

ref. č. farba €

321300 modrá 1/100

Starostlivosť

Čistiaca špongia
• ergonomický tvar • vyrobený z peny odolnej proti  opotrebeniu

• 23 x 12 x 5 cm

ref. č. €

321624 1/100

Čistiaca špongia Flecki 
• kôň • sada 3 ks: modrá, ružová a žltá • vyrobená z
peny • použiteľná v mokrom a suchom prostredí

ref. č. €

328297 1/40

Čistiaca
špongia 
• vyrobené z
penovej hmoty
• na mokré a suché
použitie

ref. č. €

32818 1/10/200

Masážna špongia
• špongia na ošetrovanie  so
žbilkom s gumovými gombíkmi v
jednom!

ref. č. €

32824 1/200

Špongia 
• vyrobené z viskózy
• na mokré a suché
použitie

ref. č. €

3293 1/216

Čistiaci kameň na srsť WonderStone 
• odstraňuje nečistoty ľahko a bez námahy • jednoducho
trieť kameň o srsť

ref. č. MQ €

81948 12 x 6 x 3 cm 1 24 1/12/24
321628 11 x 10 x 4 cm 1 25 1/25/100

NOVÉ

81948 321628
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Stierka
polkruhová
• s gumovou hranou

ref. č. farba €

3275 modrá 1/18/72
3267 červená 1/18/72

Stierka
rovná
• s dvoma plastovými rukoväťami

ref. č.                              €
3277 1/50

Odstraňovač chlpov z domácich zvierat
• odstraňuje mŕtve chlpy z domácich zvierat a uvoľňuje podsadu •
je vhodná pre všetky dĺžky srsti
• neodstraňuje zdravé horné vlasy • ergonomicky tvarovaná
rukoväť s bočnými gumovými lamelami pre maximálne ľahké
ovládanie • tiež k dispozícii pre kone

ref. č. dĺžka šírka €

81913 15 cm 7,5 cm 1 24 1/3/24
81914 15 cm 10 cm 1 24 1/3/24

Trimovacie nožnice
• s praktickým háčikom na prsty • ideálny na riedenie a rezanie hrubých
vlasov • zuby na dvoch stranách • dĺžka rezu 6 cm • vysokokvalitný
chrómovaný materiál

ref. no. dĺžka €

83289 17 cm 1 36

Hrebeň
• z hliníka • 20 cm

ref. nčo. €

1820/1 1 1/100/200
1820 - 1/10/100

Hrebeň
• z hliníka • 10 cm

ref. č. €

1821/1 1 1/100/200
1821 - 1/10/100

Hrebeň
• z hliníka •    • 9 cm

ref. č. €

32625/1 1 1/100
32625 - 1/10/500

Starostlivosť
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MagicBrush - Care & Shine Spray 
Prírodný prípravok starostlivosti o hrivu, chvost a srsť 
• vhodný pre všetky typy srsti • uľahčuje čistenie srsti, uvoľňuje uzliny • udržiava srsť
koní a dodáva prirodzený, hodvábny lesk • odstraňuje prach a nečistoty • obsahuje
starostlivý komplex vitamínu B, ktorý posilňuje a podporuje krvný tok • dodatočný
vitamín B6 zabraňuje zápalu a zaisťuje zdravú pokožku • bez kremíka
• 360 ° striekacia fľaša: pre jednoduché a efektívne použitie • mimoriadne tichý
zvuk a extra jemná sprejová hmla • použiteľný pre citlivé kone • minimálne použitie
vďaka novej technológii postrekovej hlavy
Care&Shine Fruit Surprise: s čerstvým ovocím lesnou vôňou pre mimoriadne lesk 
• 100% prírodné prísady: čučoriedkový a malinový olej, olej z makadamových
orechov, ricínový olej, bez silikónu

Care&Shine Sensitive - aloe vera extract: hydratuje a zaisťuje zdravú hrivu s 
prirodzeným leskom
• 100% prírodných zložiek: aloe vera, makadamový orechový olej, ricínový olej, bez

silikónu

Care&Shine Paradise - Almond Oil: hodvábny lesk a zdravé konské vlasy 
vďaka drahocennému mandľovému oleju
• 100% prírodných zložiek: mandľový olej, olej z makadamových orechov,

ricínový olej, bez silikónu

ref. č. popis obsah €

328767 Fruit Surprise 300 ml 1/6
328768 Sensitive 300 ml 1/6
328769 Paradise 300 ml 1/6

MagicBrush - Wash&Shine Šampón
Prírodný konský šampón s prírodným hodvábom
• inovatívny, mierne aktívny šampón s prírodným hodvábom • exkluzívna
starostlivosť s jemným protektívnym hodvábnym proteínom • 100% prírodné
zložky •  hodváb tvorí prirodzený, priedušný proteínový film • účinná
ochrana proti škodlivým vplyvom prostredia • drahé oleje: komplex vitamínu
B podporuje prirodzený lesk obzvlášť jemný na pokožku • nedráždi oči a je
vhodný aj pre citlivé kone • citlivý šampón • prirodzené napenenie •
neutrálne pH • bez silikónov pre zdravú starostlivosť o koně

Wash&Shine - Fruit Surprise: jemný šampón pre prirodzený lesk s 
prírodným hodvábom a s ovocnou, čerstvou vôňou lesných plodov
• 100% prírodné prísady: prírodný tenzid, prírodný hodváb, čučoriedkový
a malinový olej, olej z makadamových orechov, ricínový olej

Wash&Shine – Sensitive – Aloe Vera: exkluzívna starostlivosť s jemným 
protektívnym hodvábnym proteínom a drahocennou aloe vera
• 100% prírodné zložky: prírodný tenzid, prírodný hodváb,
aloe vera, makadamový orechový olej, ricínový olej

Wash&Shine – Paradise – Almond Oil: jemná starostlivosť a zdravé 
vlasy s prírodným hodvábom a prírodným mandľovým olejom
• 100% prírodné zložky: prírodný tenzid, prírodný hodváb,
mandľový olej, makadamový orechový olej, ricínový olej

ref. č. popis obsah €

328301 Fruit Surprise 500 ml 1/6
328302 Sensitive 500 ml 1/6
328303 Paradise 500 ml 1/6

Svet MagicBrush. MagicBrush Horse Care: Vysokokvalitný a konzistentný ďalší vývoj zabezpečuje 
inovatívne výrobky starostlivosti na najvyššej úrovni.

MagicBrush

328767
328768

328769

328301
328302

328303
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Svet MagicBrush. MagicBrush Horse Care: Vysokokvalitný a konzistentný ďalší vývoj zabezpečuje 
inovatívne výrobky starostlivosti na najvyššej úrovni.

MagicBrush

Medzinárodne uznávaná konská kefa - vyrobená v EÚ!

MagicBrush Brush Sety
Tri kefy, tri farby, jedna kefa: pre starostlivosť o vášho koňa, je ľahký a ľahko 
sa drží, rýchlo odstráni tvrdohlavú špinu z vášho koňa. Špeciálna štruktúra a 
tvar štetín súčasne čistí a masíruje, takže je vhodný na úpravu kopyt, nôh a 
srsti.

• citlivé oblasti koní sú chránené
• kefy môžu byť dokonca umývané v práčke, ak je to potrebné
• chrbát môže byť použitý ako stierka na pot
• k dispozícii ako súbor troch farieb True Love, Deep Sea a Pure Nature

ref. č. farba €

328308 True Love 1/20 600
328309 Deep Sea 1/20 600
328310 Pure Nature 1/20 600

Novinka

Novinka

MagicBrush batoh jednorožec
MagicBrush rozšíril svoju zbierku o praktický Unicorn 
MagicBrush batoh - vyrobený z vysoko kvalitnej bavlny, 
certifikovaná podľa normy STANDARD 100 od firmy 
OEKO-TEX®.
MagicBrush Unicorn potlač v hlbokej fuchsii tašku do 
sezónnej módy, ktorú musíte mať.
Limitovaná edícia - k dispozícii iba na obmedzené obdobie.

ref. č. farba €

329998 modrá 1/200
329999 ružová 1/200

Top kúpa
328308 328309 328310
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Aloe Tear-Free Shampoo 
• mierne, bez farby a bez vône
• jemný šampń sa dá použiť aj na kone s
najcitlivejšou pokožkou
• prírodná aloe-vera a vitamín B-5
poskytujú kondicionér na pokožku a srsť
• zrieďovací pomer 1:12

ref. č. obsah €

321502 946 ml 1/6

Pomarančový krémový Shampoo 
• odstraňuje nečistoty, mastnotu, živočíšny
odpad atď. Bez poškodenia kože a srsti alebo
odstraňovania esenciálnych olejov
• nádherná pomarančová vôňa
• zrieďovací pomer 1:12

ref. č. obsah €

321504 946 ml 1/6

Black Pearl Šampón 
• zlepšuje prirodzenú farbu a lesk tmavých
koní
• vitamíny a iné prírodné zložky
spolupracujú na vyživovaní pokožky a srsti
• zrieďovací pomer 1:10

ref. no. obsah €

321505 946 ml 1/6

Vitamínový Shampoo Berry Fresh 
• vitamíny a prírodné zvlhčovadlá obnovujú a
vyživujú pokožku
• čerstvá, čistá vôňa bobuľoviny
• bezpečné pre každodenné použitie
• zrieďovací pomer 1:10

ref. č. obsah €

321501 946 ml 1/6

Jahodový Dermasilk 
kondicionér
• zjemňuje a rozžiari hrivu a chvost
• špeciálne vyvinuté na zvlhčenie, oživenie,
zmäkčenie
• očarujúce jahodové vône
• pomer zriedenia 1:10

ref. č. obsah €

321506 946 ml 1/6

Vanilla Shampoo Show White 
• zjasňuje biele  kone a rozžiari všetky ostatné
farby
• Aloe-vera a harmanček upokojujú pokožku,
zatiaľ čo jojobový olej pôsobí ako prírodný
hydratačný prostriedok
• Teplá vanilková vôňa
• zrieďovací pomer 1:16

ref. no. obsah €

321503 946 ml 1/6

Stierka
• zakrivený dizajn sa adaptuje na telo • unikátny jemný okraj

odstraňuje nečistoty a vodu

ref. č. farba €

32746 modrá 1/6/48

Všetky výrobky sús ergonomicky tvarovaným pogumovaným chrbtom pre starostlivosť bez únavy.

Prepare Detangle Brush Finish

Oster
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Gumene žbilko
• čistí hladko a masíruje citlivé miesta

ref. č. farba €

32743 modrá 1/6/48
32991 ružová 1/6/48

Gumené žbilko, hrubé
• na hrubé znečistenie a masáž

ref. č. farba €

324466 black / red 1/6/48
32742 blue 1/6/48
32997 pink 1/6/48

Hrebeň na hrivu a chvost
• odolný a dobre tvarovaný hrebeň
• ľahko rizčesáva zlepenú hrivu

ref. č. farba €

324469 čiernaúčervená 1/6/48
32745 modrá 1/6/48
32993 ružová 1/6/48

Oster odstranovač srsti
• vyrobené z nehrdzavejúcej ocele • ideálne na
odstránenie srsti
• ľahko sa dezinfikuje

ref. č. popis €

84841 riedky/18 zubov 1/15/60
84842 riedky/10 zubov 1/15/60
84843 hustý/18 zubov 1/15/60

Oster hrebeň na hrivu
• okrúhle zuby • široko rozmiestnené zuby • dĺžka zubov asi 3 cm

ref. č. dĺžka €

84839 21 cm 1/24/96

Všetky výrobky sús ergonomicky tvarovaným pogumovaným chrbtom pre starostlivosť bez únavy.

Prepare Detangle Brush Finish

Oster

84841 84842 84843
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Kefa na hrivu a chvost
• sofistikovaný dizajn umožňuje jednoduché česanie
hrebeňom v každom smere
• ľahko rozčesáva  zlepené vlasy

ref. č. farba €

324467 čierna/červená 1/6/48
32744 modrá 1/6/48
32992 ružová 1/6/48

Čistiaca kefa
• kefka s hustými štetinami dôkladne očistí srsť
• ergonomicky tvarovaná chrbát s "protišmzkom" pre
starostlivosť bez únavy • je vhodná pre mužov aj pre ženy

ref. no. farba €

324468 čierna/červená 1/6/48
32740 modrá 1/6/48
32990 ružová 1/6/48

Čistiaca kefa medium
• so stredne tvrdými štetinami na odstránenie jemných nečistôt a prachu
• ergonomicky tvarovaná chrbtová časť s "protišmykom" pre starostlivosť
bez únavy • je vhodná ako pre mužov, tak aj pre ženy

ref. č. farba €

32839 modrá 1/6/48

Všetky výrobky sús ergonomicky tvarovaným pogumovaným chrbtom pre starostlivosť bez únavy.

Prepare Detangle Brush Finish

Oster
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Šparák
• nerezová oceľ

ref. č. farba €

324498 čierna/červená 1/6/48
32747 modrá 1/6/48
32994 ružová 1/6/48

Jemná dokončovacia kefa
• kefa s jemnými prírodnými živočíšnymi vláknami pre lesklú srsť •
ergonomicky tvarovaný chrbát s "protišmykom" pre starostlivosť bez
únavy • je vhodná ako pre mužov, tak aj pre ženy

prírodné štetiny

ref. č. farba €

32741 modrá 1/6/48
32996 ružoá 1/6/48

Jemná dokončovacia kefa z konských vlasov
• veľmi jemná kvôli štetinám z konských vlasov • zvlhčujúci účinok na pokožku
a srsť • pre srsť s prirodzeným leskom • s "protišmykom" pre starostlivosť bez
únavy • je vhodný pre mužov aj pre ženy

konské vlasy 

ref. č. €

32840 1/6/48

Všetky výrobky sús ergonomicky tvarovaným pogumovaným chrbtom pre starostlivosť bez únavy.

Prepare Detangle Brush Finish

Oster
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Čistiaci set
• pre každodenné čistenie je vhodný produkt z radu koní Oster
uložený v praktickom vrecku
• každé príslušenstvo na ošetrovanie má svoje vlastné miesto, nebude
tam žiadny neporiadok
• vysokokvalitný materiál

Set starostlivosti sa skladá z:
Čistiaca kefa, leštiaca kefa a žbilko, hrubý kaučukový hrebeň, 
kefu na hrivu a chvost, šparák

7-pieces

ref. č. farba €

32748 modrá 1/8
32800 ružová 1/8

Oster stojan 
MO602 

• pozostáva z vybraného sortimentu produktov radu starostlivosti
o kone Oster pre dokonalú prezentáciu predajní. Stačí sa opýtať
našich zamestnancov, radi Vám poradíme!

ref. č.

MO603 1

Všetky výrobky sús ergonomicky tvarovaným pogumovaným chrbtom pre starostlivosť bez únavy.

Oster
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Čistiaci box Siena
• vyrobené z robustného plastu so zosilneným viečkom
• správne uzatvorená škatuľa môže byť naložená až do
max. 100 kg
• dvojfarebný dizajn
• vr. odnímateľná vložky a držiaku na kefy
• rozmery (d x š x v): 400 x 275 x 245 mm

ref. č. farba €

321757 tmavomodrá modrá 1/6
321759 čierna/červená 1/6
328266 maolinová 1/6
328267 capri modrá 1/6
328268 midnight modrá 1/6

Čistiaci box Arezzo
s odnímateľnou vložkou 

• kryt s 2 stabilnými uzávermi
• predelovacia vložka umožňuje uloženie fliaš
• vr. odnímateľnej vložky
• uzamykateľný
• s rukoväťou
• (Š x V x H) 406 x 244 x 252 mm

ref. no. farba €

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

čistiaci box Roma
• veľká čistiaca krabica v moderných farbách a štýle
• robustný, centrálne umiestnený kryt umožňuje rýchle otváranie a
zatváranie
• silná rukoväť integrovaná do krytu znamená, že dokonca plne
naplnená krabica môže byť bezpečne prepravovaná
• vnútorné rozmery (š x v x h: 405 x 320 x 305 mm) a ďalšia priečka
znamená, že je dokonca miesto na uloženie fliaš vo vzpriamenej polohe
• odnímateľné oddelenie pre malé náradie

perleťová farbaref. č. farba €

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

Boxy a pucáky
321757

321759

328266

328267

328268
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Ruksak s čistiacimi potrebami
Všetky produkty dobre usporiadané v priehľadnom 
batohu :
• PVC-ruksak • špongia • dandy kefa
• hrebeň • bžbilko • šparak ryžák

ref. č. farba €

32796 modrá 1/10
321358 ružová 1/10

Taška ma čistiace potreby
• vyrobené z nečistoty odpudzujúceho, ľahko čistiteľného a
robustného materiálu
• s 6 vonkajšími vreckami pre pohodlné ukladanie vašich
čistiacich potrieb
• s ramenným popruhom
• 27 x 22 x 22 cm

ref. č. farba €

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

Tašky a pucáky

Taška na preteky a čistiace potreby
• Atraktívne sfarbenie
• športová, priestranná a praktická  taška
• vyrobená z odolného materiálu, ktorý je odolný voči škvrnám, ľahko sa

čistí a je pevný
• s 5 vreckami zo sieťoviny a veľkým uzatvárateľným vonkajším vreckom

poskytujúcim dostatok úložného priestoru pre náradie na ošetrovanie
• vr. odnímateľného popruhu s ramenným polstrovaním
• uzáver so šnúrkou
• 42 x 24 x 30 cm

ref. č. farba €

328659 modrá 1/10

Batoh s čistiacimi potrebami
• atraktívna športová taška naplnená čistiacimi a ošetrovacími prostriedkami v

módnom dizajne • môže byť tiež použitý ako taška do telocvične• so šnúrkou a
zosilnenými rohmi

• 100 percentný polyester
• Obsah: plastové žbilko, kefa, kefa,
ryžak, šparák

Batoh s čistiacimi potrebami
• atraktívna športová taška naplnená čistiacimi a ošetrovacími prostriedkami v
módnom dizajne
• mäkké, polstrované ramenné popruhy pre maximálne pohodlie
• vr. veľkého vrecka na zips na vonkajšej strane a vnútorné vrecko na náradie
• 100 percentný polyester
Obsah: žbilko, ryžák, kefa, šparak

Vezmite prosím na vedomie kompletnú 
kolekciu Lilli na stranách 51 - 53

ref. č. dĺžka šírka €

3210361 40 cm 35 cm 1/24

ref. no. dĺžka šírka €

3210362 45 cm 40 cm 1/24

Novinka

Novinka
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Čistiaci set 
• kompletný s odnímateľnou vložkou

obsahuje: žbilko, šparak, špongia, rýžák, plastové žbilko s 
ostňami, mäkká kefa, hrebeň 

ref. č. €

321775 1/6

Krabica s čistiacimi potrebami pre deti 
8 kusov
• všetko, čo potrebujete na čistenie vášho obľúbeného koňa

ref. č. farba €

321765 fialová 1/8
321766 ružová 1/8

Boxna čistiace potreby
• 38 x 25 x 11.5 cm

ref. č. farba €

321776 modrá 1/30
321777 oranžová 1/30
321778 zelená 1/30

Boxy na pucáky
Hliníkový box na čistiace potreby
• v ľahkej hliníkovej konštrukcii pre ľahké nosenie
• so zosilnenými rohmi
• s dvoma deliacimi stenami, variabilne nastaviteľnými
• uzamykateľné s kľúčom
• penové vypchávky vo vnútri
• s popruhom na prenášanie
• 40 x 30 x 30 cm

ref. č. €

320137 1 36
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Páska Equilastic
• inovatívne súdržné pásky v moderných farbách
• páska dobre drží
• ľahko sa aplikuje a odstraňuje
• zabezpečuje skvelé farebné kontrasty
• dĺžka: 4,5 m / šírka: 1,25 cm

ref. č. farba €

321896 neónová zelená 1/24/240
321897 neónová ružová 1/24/240
321898 neónová žltá 1/24/240
321899 biela 1/24/240

Gumičky
• ideálne na zapletanie hrivy

ref. č. popis farba €

321477 500 kusov vo vrecku biela 1/100
321478 500 kusov vo vrecku čierna 1/100
321470 800 kusov v krabičke biela 1/75/150
321471 800 kusov v krabičke čierna 1/75/150

Silikónové gumičky
• 500 kusov v praktickom vrecku •
ideálne na zapletanie • extrémne
pružný silikónový materiál •
vynikajúca odolnosť proti roztrhnutiu

ref. č. farba €

321479 biela 1/100
321480 čierna 1/100

Číslo na preteky
• vyrobené z mäkkého plastu • v pároch

ref. no. popis €

321467 3-ciferné, 11,5 x 11,5 cm, upevnenie na suchý zips 1/50
321468 3-ciferné, ø 9 cm, elastické upevnenie 1/50

321469 4-ciferné, 10 x 9,5 cm, elastické upevnenie 1/250

Príslušenstvo na preteky

321467

NEW
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Príslušenstvo na preteky

Gumený popruh
• so stajňovími krúžkami

ref. č. dĺžka €

32835 50 cm 1/20/50

Nylonový popruh s reťazou
• so silnou panik karabinou • veľmi pevné

ref. č. dĺžka €

32161 70 cm 1/10

Reťaz
• s karabínovým háčikom a panikovým skoobu s plastickým poťahom

ref. č. dĺžka €

321414 50 cm 1/30
321415 70 cm 1/20
321416 140 cm 1/15

Nylonový popruh, nastaviteľný
• s panik karabinou a s obyčajnou skobou
• nastaviteľná dĺžka
• veľmi pevné

ref. č. dĺžka €

32089 90 cm 1/10

Gumené viazacie lano
• odolné pružné lano na otočnou skobou a s panik karabinou
• pre rôzne spôsoby viazania v stajniach, umývacích priestoroch,
prívesoch atď.
• preťaženie cca. 350 kg

ref. č. dĺžka €

3210370 50 cm 1/65
3210371 75 cm 1/50
3210372 90 cm 1/50

Novinka
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Skoba 
• pozinkovana • pre krúžky do šírky 20 mm

ref. č. €

326140/2 2 1
326140 - 1/150/600

Privezovací krúžok
• na priskrutkovanie v boxe alebo na stajňovej stene • stabilná doska so 4 otvormi

ref. č. €

32163/1 1 1
32163 - 1/50/100

Panik karabina
• pozinkované • 14 mm oko • pre vodítka

ref. č. €

32149/1 1 1
32149 - 1/40/160

Karabina pre bočné otvory
• nerezový materiál

ref. č. €

32188/2 2

Skoba
• otočná • pozinkovaným

ref. č. €

32100/1 1

Skoba
• mosadz • pevný model

ref. č. €

32187/1 1 1
32187 - 1/10/300

Skoba
• ťažký model • pozinkovaný • s

otočným krúžkom

ref. č. €

12507/1 1 1
12507 - 1/10/150

Príslušenstvo na preteky

Top kúpa
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Holiace strojčeky
Aesculap holiaci strojček batériový Bonum
Nový akumulátorový strojček Aesculap, vybavený lítium-iónovými batériami a 
elegantným a ergonomickým dizajnom. Strojček je taktiež perfektnáýpre ženské 
ruky a vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, nízkym hlukom a dlhou životnosťou 
batérie.
Prístroj Bonum je tiež vybavený inteligentným systémom lítium-iónových 
batérií. Technológia akumulátorov na jednej strane chráni zariadenie pred 
prehriatím a vypne ho, kým sa ochladí, keď teplota batérie dosiahne> 50 ° C. Na 
druhej strane nabíjačka poskytuje informácie o stave batérie pomocou dvoch 
LED displejov:
• extrémne ľahký, len 900 g vr. batérie a holiaceho noža
• s priemerom iba 40 mm a obvodom 12,5 cm v oblasti uchytenia,  aj pre malé ruky
• objem / frekvencia príjemná pre vášho koňa
• veľmi krátky a praktický v dĺžke 295 mm
• veľmi dobre vyvážený
• silný a dlhotrvajúci
• technológia lítia bez pamäťového efektu
• batéria od profesionálnych nástrojov
• Elektronické tlačidlo zapustené v kryte znamená, že sa pri manipulácii nezapína a
nevypína
• Strihacie nože Aesculap z radu Made in Germany Econom
• Dodávané balenie: Bonum nožnice, 1 alebo 2 batérie, nabíjačka,
čepeľ set 23/31 zub (GT505 / GT502), inštrukcie, olej, obal

Indikátor úrovne nabitia zelenej LED: Bliká = 
nabíjanie batérie / konštantná = plná batéria

Indikátor červenej LED indikátora: Konštantná kontrolka = 
batéria nie je nabitá, pretože teplota je príliš vysoká (nad 50 ° C) /
bliká = batéria je poškodená alebo cudzí predmet medzi 
nabíjacími kontaktmi

technické informácie
Hmotnosť s batériou: 900 g
Rozmer: 29.5 x 7.5 x 7.8 cm
Čas použitia: 80 min
Čas nabíjania 55 min
DC motor: 10.8 V
Hlučnosť 65 db (A)
Rýchlosť 2500 rpm

ref. č. popis farba €

GT654-BL Battery Clippers Bonum Horse, vr. 1 batérie, GT505 / GT502 modrá 1/6
GT654-RO Battery Clippers Bonum Horse, vr. 1 batérie, GT505 / GT502 ružová 1/6
GT656-BL Battery Clippers Bonum Horse, vr. 2 batérií, GT505 / GT502 modrá 1/6
GT656-RO Battery Clippers Bonum Horse, vr. 2 batérií, GT505 / GT502 ružová 1/6

GT641 Náhradná batéria - 1/14

novinka

K dispozícii od marca 2018!
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Aesculap strojček Econom Equipe pre kone
Profesionálny strojček na strihanie koní

• vysoká rýchlosť strihania kvôli vysokému počtu úderov
• nízky hluk je ideálny pre použitie s koňmi
• neprehrieva sa vďaka vysokému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu krytu a vyváženému rozloženiu hmotnosti
• dizajn priateľský k použitiu
• bezobslužné zmeny filtrov - jednoduchá výmena uhlíka - zásuvná doska
• integrovaná elektronická kontrola štartovania a ochrana proti preťaženiu
• s rovnomernou a dlhotrvajúcou kvalitou rezu vďaka strihacej hlave s nízkym opotrebením
• strihacie hlavy z uhlíkovej ocele odolnej voči abrázii je možné opakovane upravovať

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Sada strihacích nožov
Pohon: DC motor, cca. 2 200 úderov / min
Prevodovka: Ozubené koleso
Napätie: 230 voltov
Výkon: 160 watov
Hmotnosť: približne. 1,200 g
Hlučnosť približne. 70 dB
Dĺžka kábla približne. 5 m

dodávaný balík: 1 Econom Equipe Clipper
+ 1 horná čepeľ (GT505)
+ 1 spodná čepeľ (GT502) (3 mm)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1  manuál
+ 1 odolný plastový obal

ref. č. popis MQ €

GT674 Econom Equipe Horse Clipper 1 1/6

GT367
Orezávacia hlava bez nožov

1 1/12

Aesculap batériový strojček Econom CL Equipe 
Bezšnúrová verzia Econom Equipe sa môže pochváliť neobmedzeným strihaním, s 
perfektnou rovnováhou a výnimočnými strihacími výsledkami.
• vysoká rýchlosť strihania kvôli vysokému počtu úderov
• kĺza cez srsť, zatiaľ čo produkuje menej šumu
• neprehrieva sa vďaka vysokému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu krytu a vyváženému rozloženiu hmotnosti
• bezobslužná výmena filtra
• s rovnomernou a dlhotrvajúcou kvalitou rezu vďaka strihacej hlave s nízkym opotrebením
• strihacie hlavy z uhlíkovej ocele odolnej voči abrázii je možné opakovane ostriť

The GT816 set includes 2 Li-ion batteries (GT801) 

Inteligentná technológia batérií: poskytuje dostatočnú energiu, ktorá je potrebná a po 1 
hodine nečinnosti (predlžuje životnosť batérie) sa prepne do režimu "pohotovostného 
režimu".

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Sada strihacích nožov
Pohon: DC motor, cca. 2 200 úderov / min
Gear Prevodovka: Ozubené koleso
Technológia batérií: 2600 mAh, lítium-ión
Hmotnosť: cca. 1,250 g
Hlučnosť cca. 70 dB
Čas použitia cca. 80 min
Čas nabíjania cca. 70 min

dodávaný balík: 1 Econom CL Equipe Battery-Operated Clipper
+ 1 nabíjačka (GT803)
+ Li-ion batéria (GT801) / + Li-Ionen-Akku (GT801)
+ 1 horná čepeľ  (GT505)
+ 1 spodná čepeľ (GT502) (3 mm)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1  manuál
+ 1 odolné puzdro s tvrdým obalom

ref. č. popis MQ €

GT814
Battery-Operated Clipper Econom 

CL Equipe vr. 1 batérie 1 1/6

GT816
Battery-Operated Clipper Econom 

CL Equipe incl. 2 batérií 1 1/6

GT801 Náhradná batéria pre Econom CL 1 1/14

Holiace strojčeky
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Aesculap strihacie hlavice Econom 
• veľmi dlhá životnosť vďaka odolnej uhlíkovej ocele
• rezné plochy sa môžu veľmi často ostriť
• odolný povrchový náter
• 100% vyrobené v Nemecku
• ideálna tvrdosť vďaka vákuovému vytvrdzovaniu
• vyrobené na CNC strojoch, ktoré produkujú trvalo vysokú úroveň kvality

ref. no. popis dĺžka orezania pre MQ €

GT501 Horná čepeľ (15 zubov) - Dobytok a kone, normálna konfigurácia 1 1/10/100

GT502 Spodná čepeľ (31 zubov) 3 mm Dobytok a kone, normálna konfigurácia 1 1/10/100

GT505 Horná čepeľ (23 zubov) - Kone a hovädzí dobytok 1 1/10/100

GT508 Spodná čepeľ (51 zubov) 0.1 mm
Kone, hovädzí dobytok (odstraňovanie 

chĺpkov vemena) a priemyselné strihanie 1 1/10/100

GT511 Spodná čepeľ (31 zubov) 1 mm Kone a hovädzí dobytok - pre veľmi jemný, hladký rez 1 1/10/100

GT501   15 zubov

Horná čepeľ

GT 502   3,0 mm   31 zubov

Spodná čepeľ

GT505   23 zubov

GT508   0.1 mm   51 zubov GT511   1.0 mm   31 zubov

Holiace strojčeky

Aesculap Presné nastavenie Aod krútiaceho momentu 
Každá ekonomická orezávacia hlava  sa prispôsobí týmto kľúčom krútiaceho momentu.

Výhody kľúča na prvý pohľad:
• presné základné nastavenie tlaku noža
• Zvýšená životnosť orezávacej hlavy vďaka dlhším intervalom medzi pretáčaním
• dôsledná retencia okrajov
• ľahko ovládateľný
• nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti
• malé, ľahko ovládateľné, bezúdržbové
• presné prístroje vyvinuté v Nemecku
• vhodný pre všetky hospodárske zvieratá na strihanie hovädzieho dobytka a koní
• všetky ekonomické holiace hlavy je možné dodatočne namontovať pomocou
skrutkovacieho kľúča GT147

Pre dokonalý tlak nožov!

ref. č. popis €

GT146 Presné nastavenie pomôcky pre krútiaci moment, ekonomický systém 1
GT147 Vrtuľovaná skrutka pre krútiaci moment, ekonomický systém 1/500

Novinka

GT147
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Holiace strojčeky
Aesculap strojček Favorita II GT104 
Výkonný a tichý, spoľahlivý a robustný, vyvinutý pre každodenné použitie - stroj pre profesionálov. 

• prakticky bez vibrácií - výkonný motor s guľkovým ložiskom
• trvalo dobré výsledky strihania - kovové výkyvné rameno odolné voči
opotrebovaniu
• vhodné pre nepretržitú prevádzku - dobre vyladený ventilačný systém s
ľahko čistiteľným vzduchovým filtrom chráni pred prehriatím a
zabezpečujú dlhú životnosť
• nízka únava - tenké, ergonomicky tvarované puzdro vyrobené z
nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlné používanie - prepínač v prednej časti stroja je pohodlný na
jednoručné ovládanie
• dodávané bez orezovej hlavy

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap Favorita
Pohon: Univerzálna, cca. 2,300 úderov / min
Prevodovka: ozubené koleso
Napätie 230 voltov
Výkon: 35 watt
hmotnosť približne. 650 g (bez kábla)
Hlučnosť cca. 70 dB
Dĺžka kábla: cca. 5 m

dodávaný balík: 1 Favorita clipper (GT104)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1  manual
+ 1 odolné plastové puzdro

ref. no. MQ €

GT104 1 1/8

nastaviteľný tlak nožov optimálne vetranie

komfortný spínač

Aesculap strojček Favorita SPEED GT114 
Profesionálny strojček so zvýšeným dvojitým zdvihom. S rýchlosťou 3000 úderov za 
minútu môže Favorita Speed prebrať všetky náročné typy srsti!

• prakticky bez vibrácií - výkonný motor s guľkovým ložiskom
• trvalo dobré výsledky strihania - kovové výkyvné rameno odolné voči
opotrebovaniu
• vhodné pre nepretržitú prevádzku - dobre vyladený ventilačný systém s
ľahko čistiteľným vzduchovým filtrom chráni pred prehriatím a zabezpečujú
dlhú životnosť
• nízka únava - tenké, ergonomicky tvarované puzdro vyrobené z
nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlné používanie - prepínač v prednej časti stroja je pohodlný na
jednoručné ovládanie
• dodávané bez orezovej hlavy

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap Favorita
Pohon: Univerzálny, cca. 3000 úderov / min
Prevodovka: ozubené koleso
Napätie 230 voltov
Výkon: 35 watt
Hmotnosť cca. 650 g (bez kábla)
Hlučnosť cca. 70 dB
Dĺžka kábla: cca. 5 m

dodávaný balík: 1 Favorita SPEED clipper (GT114)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1  manuál
+ 1 odolné plastové puzdro

ref. č. MQ €

GT114 1 1/8
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Holiace strojčeky
Aesculap batériový strojček Favorita CL GT206 
Bezdrôtová voľnosť pre Favorita! Výkonná batéria ponúka verziu batérie Favorita s dostatočným 
výkonom až na 60 minút používania.
• prakticky bez vibrácií • trvalo dobré výsledky strihania - kovové výkyvné rameno odolné voči
opotrebovaniu • vhodné pre nepretržitú prevádzku vďaka druhej batérii • dobre vyladený ventilačný
systém s ľahko čistiteľným vzduchovým filtrom chráni pred prehriatím a zabezpečujú dlhú životnosť
• nízka únava - štíhly, ergonomicky tvarovaný kryt vyrobený z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlné použitie - prepínač v zadnej časti stroja je pohodlný na
jednoručné ovládanie
• dodávané bez orezovej hlavy

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap Favorita
Pohon: DC motor, cca. 2,300 úderov / min
Prevodovka: Planétové prevody
Napätie 1200 mAh, lítium-ión
Hmotnosť cca. 475 g (vr. batéria + orezávacia hlava 3 mm)
Hlučnosť cca. 65 dB
Čas prevádzky cca. 60 min
Čas nabíjania cca. 50 min

dodávaný balík: 1 Favorita Batériový strojček (GT200)
+ 1 nabíjačka (GT203)
+ 2 lítium-iónové batérie (GT201)
+ 1 Aesculap oil (GT604)
+ 1 operation manuál
+ 1 odolné puzdro s tvrdým puzdrom

ref. č. popis MQ €

GT206 Batériový strojček Favorita CL 1 1/6
GT207 Adaptér vr. napájanie pre hybridný strojček 1 1/8
GT201 Náhradná batéria 1 1/20

Aesculap strojček Favorita CL Hybrid GT208 
Ak chcete mať káblový Favorita CL, ale nechcete vynechať možnosť napájania z 
batérie, Hybrid to má všetko!
• prakticky bez vibrácií
• trvalo dobré výsledky rezania - kovové výkyvné rameno odolné voči opotrebovaniu
• dobre vyladený ventilačný systém s ľahko čistiteľným vzduchovým filtrom chráni pred
prehriatím a zabezpečujú dlhú životnosť
• nízka únava - tenké, ergonomicky tvarované puzdro vyrobené z nerozbitného
špeciálneho plastu
• pohodlné použitie - prepínač v zadnej časti stroja je pohodlný na
jednoručné ovládanie
• dodávané bez orezovej hlavy

technical data

technické informácie Aesculap Favorita
Pohon: DC motor, 2500 úderov / min
Prevodovka Planétové prevody
Hmotnosť približne. 360 g (s orezovej hlavy, bez adaptéra)
Hlučnosť cca. 70 dB
Dĺžka kábla cca. 3 m

dodávaný balík: 1 Favorita CL clipper (GT200)
+ 1 adaptér vr. napájanie (GT207)
+ 1 adaptér vč. napájanie (GT207)
+ 1 manuál

ref. no. popis MQ €

GT208 Clipper Favorita CL Hybrid 1 1/12
GT207 Adaptér vr. Napájania pre hybridný stroj 1 1/8
GT205 Upgrade pre hybridný stroj 1 1/6
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Holiace strojčeky
Aesculap strihacie hlavice Set Favorita 
Veľmi dlhá retencia okrajov vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli

• vysoká kvalita výroby vďaka CNC obrábacím centrám Aesculap, všetky sú obrobené alebo
profilované
• dôsledná retencia okrajov vďaka nastaviteľnému tlaku na hlavu
• povrchová úprava na vysokej úrovni zaručuje vysokú úroveň ochrany proti korózii
• šírka: 5 cm

ref. č.      dĺžka strihania   MQ €

GH700 0.05 mm 1 1/10/100
GH703 0.1 mm 1 1/10/100
GT730 0.5 mm 1 1/10/100
GT772 0.7 mm 1 1/10/100
GH712 1 mm 1 1/10/100
GT736 1 mm 1 1/10/100
GT746 1.5 mm 1 1/10/100
GT710 1.8 mm 1 1/10/100
GH715 2 mm 1 1/10/100
GT742 2 mm 1 1/10/100
GT749 2.8 mm 1 1/10/100
GT748 3 mm 1 1/10/100
GT754 3 mm 1 1/10/100
GT758 5 mm 1 1/10/100
GT770 7 mm 1 1/10/100
GT779 9 mm 1 1/10/100
GT782 12 mm 1 1/10/100
GT784 16 mm 1 1/10/100

GT754   3 mm GT758   5 mm

GT770   7 mm GT779   9 mm

GT782   12 mm GT784   16 mm

GT746   1,5 mm GT710   1,8 mm GH715   2 mm

GT742   2 mm GT749   2,8 mm GT748   3 mm

GH700   0,05 mm GH703   0,1 mm GT730   0,5 mm

GT772   0,7 mm GH712   1 mm GT736   1 mm
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Holiace strojčeky
Aesculap klipy na nože Set Favorita GT170 
• pre orezávacie hlavy Favorita GH700, GT736, GT746 a GT710
• optimálne a jednotné výsledky strihania
• jednoduché nastavenie pre rôzne dĺžky strihu
• ľahko sa kĺže cez srsť
• ľahko a rýchlo sa nasadí
• sada pozostáva z 5 klipov (k dispozícii len ako súprava)

V prípade modelov Favorita vyrobených pred 
marcom 2016 potrebujete aj sadu GT145, aby ste 
mohli používať klipy.

ref. č. popis MQ €

GT170 Klipy na nože Favorita 1 1/20
GT145 Set na hrivu 1 1/50

Aesculap Precízne nastavenie čepelí pre Torqui Favorita
Každy strojček Favorita môžete nastaviť pomocou tohto krútiaceho klúča.
Výhody kľúča na prvý pohľad:
• presné základné nastavenie tlaku čepelí
• Zvýšená životnosť orezávacej hlavy vďaka dlhším intervalom medzi pretáčaním
• dôsledná retencia okrajov
• ľahko ovládateľný
• nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti
• malé, ľahko ovládateľné, bezúdržbové
• presné prístroje vyvinuté v Nemecku
• kompatibilný so všetkými orezovými hlavami Favorita
• všetky orezávacie hlavy Favorita môžu byť dodatočne vybavené vhodnou skrutkovacou
skrutkou

ref. č. popis €

GT142 Presné nastavenie pomôcky pre systém Torqui, Favorita 1
GT141 Vrtuľovaná skrutka pre systém Torqui, Favorita, 10 kusov 1/100

GT173   13,0 mm GT174   16,0 mm GT175   19,0 mm GT176   22,0 mm GT177   25,0 mm

GT170

NOVÉ

10 x
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Holiace strojčeky
Aesculap strojček FAV5 GT105 
Výkonný a tichý, spoľahlivý a robustný, vyvinutý pre každodenné použitie - 
stroj pre profesionálov, tiež s čepelovým systémom SnapOn
• robustná technológia Favorita II, ale aj systém SnapOn, ktorý je tiež kompatibilný so
značkami Oster, Andis, Wahl a Moser
• prakticky bez vibrácií - výkonný motor s guľkovým ložiskom
• trvalo dobré výsledky strihania - kovové výkyvné rameno odolné voči opotrebovaniu
• vhodné pre nepretržitú prevádzku - dobre vyladený ventilačný systém a ľahko čistiaci
vzduchový filter chránia pred prehriatím a zabezpečujú dlhú životnosť
• nízka únava - tenké, ergonomicky tvarované puzdro vyrobené z nerozbitného
špeciálneho plastu
• pohodlné používanie - vzpínač na prednej časť zariadenia pre pohodlné ovládanie
jednou rukou
• dodávané s orezávacou hlavou GT330

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap SnapOn 
Pohon: cca. 2,300 úderov / min
Prevodovka: Závitové koliesko
Napätie: 230 volt
Výkon 35 watt
Hmotnosť: cca. 650 g (bez kábla)
Hlasitosť cca. 70 dB
Dĺžka kábla cca. 5 m

dodávaný balík: 1 FAV5 clipper (GT105)
+ 1 orezávacia hlava (GT330) (1,5 mm)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 manuáll
+ 1 puzdro s tvrdým plášťom

ref. no. MQ €

GT105 1 1/8

Aesculap batériový sttrojček FAV5 CL GT306 
Bezdrôtová voľnosť pre Fav5! Výkonná batéria poskytuje verziu batérie Fav5 s dostatočným 
výkonom až po dobu 60 minút!

• prakticky bez vibrácií
• trvalo dobré výsledky strihania - kovové výkyvné rameno odolné voči opotrebovaniu
• vhodné pre nepretržitú prevádzku vďaka druhej batérii
• dobre vyladený ventilačný systém a ľahko čistiaci vzduchový filter chránia pred prehriatím a zabezpečujú dlhú životnosť
• pohodlná práca - tenký, ergonomicky tvarovaný kryt vyrobený z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlné použitie - vzpínač na zadnej časti stroja, aby ste ho mohli pohodlne ovládať jednou ruku
• dodávané s orezávacou hlavou GT330

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap SnapOn univerzálny
Pohon: DC motor, 2300 úderov / min
Prevodovka: Planétové prevody
Technológia batérií: 1200 mAh, lítium-ión
Hmotnosť približne. 450 g (vrátane batérie + orezávacej hlavy)
Hlasitosť cca. 65 dB
Čas prevádzky cca. 60 min
Čas nabíjania: cca. 50 min

dodávaný balík: 1 FAV5 CL batériový strojček (GT300)
+ 1 orezávacia hlava (GT330) (1,5 mm)
+ 1 nabíjačka (GT203)
+ 2 lítium-iónové batérie (GT201)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 manuál
+ 1 odolné puzdro s tvrdým obalom

ref. č. popis MQ €

GT306 Batériový strojček FAV5 CL 1 1/6
GT207 Adaptér vr. napájanie pre hybridný stroj 1 1/8
GT201 Náhradná batéria 1 1/20
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Holiace strojčeky

Aesculap strihacie hlavice SnapOn 
Uznávaná kvalita pre profesionálne použitie
Výhody na prvý pohľad:
• eľmi dlhá retencia okrajov vďaka vysokokvalitnej uhlíkovej oceli • vysoká kvalita výroby vďaka obrábacím centrám
Aesculap, všetky diely sú obrobené alebo profilované • povrchová úprava na vysokej úrovni zabezpečuje vysokú
úroveň ochrany proti korózii • šírka 5 cm

ref. č. nožová hlava dĺžka strihania   MQ €

GT305 50 0.2 mm 1 1/10/50
GT310 40 0.25 mm 1 1/10/50
GT317 30 0.5 mm 1 1/10/50
GT320 5/8 0.8 mm 1 1/10/50
GT323 7/8 0.8 mm 1 1/10/50
GT326 15 1.2 mm 1 1/10/50
GT330 10 1.5 mm 1 1/10/50
GT333 9 2 mm 1 1/10/50

ref. č. nožová hlava dĺžka strihania   MQ €

GT339 10 wide 2.4 mm 1 1/10/50
GT341 8 1/2 2.8 mm 1 1/10/50
GT343 7 3.2 mm 1 1/10/50
GT345 7 F 3.2 mm 1 1/10/50
GT357 5 6.3 mm 1 1/10/50
GT360 5 F 6.3 mm 1 1/10/50
GT366 4 9.5 mm 1 1/10/50
GT364 4 F 9.5 mm 1 1/10/50

Aesculap strojček FAV5 CL Hybrid GT308 
Ak chcete mať drôtový kábel Fav5 CL, ale  chcete mať aj možnosť napájania z batérie, Hybrid má všetko!

• robustná technológia Favorita II, ale aj systém SnapOn, ktorý je tiež kompatibilný so značkami Oster,
Andis, Wahl a Moser • prakticky bez vibrácií - výkonný motor s guľkovým ložiskom • neustále dobré
výsledky strihania - kovové výkyvné rameno odolné voči opotrebovaniu vhodné pre nepretržitú
prevádzku - dobre vyladený systém vetrania a ľahko čistiteľný vzduchový filter chráni pred prehriatím a
zabezpečujú dlhú životnosť • nízka únava - štíhle, ergonomicky tvarované puzdro vyrobené z
nerozbitného špeciálneho plastu • pohodlné použitie - prepínač v prednej časti strojčeka pre pohodlnú
obsluhu jednou rukou • dodávaný s orezávacou hlavou GT330

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap SnapOn univerzálny
Pohon: DC motor, 2500 úderov / min
Prevodovka: Planétové prevody
Hmotnosť približne. 450 g (s orezovou hlavou, bez adaptéra)
Hlasitosť: cca. 70 dB
Dĺžka kábla cca. 3 m

dodávaný balík: 1 FAV5 CL Hybrid strojček (GT300)
+ 1 orezávacia hlava (GT330) (1,5 mm)
+ 1 adaptér vr. napájania (GT207)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 manuál

ref. č. popis MQ €

GT308 Strojček FAV5 CL Hybrid 1 1/12
GT207 Adaptér vr. Napájania pre hybridný stroj 1 1/8
GT205 Upgrade pre hybridný stroj 1 1/6

GT305   0,2 mm GT317   0,5 mm

GT333   2,0 mm

GT323   0,8 mm

GT339   2,4 mmGT330   1,5 mm

GT360   6,3 mmGT343   3,2 mm GT366   9,5 mm GT364   9,5 mm

GT341   2,8 mm

GT326   1,2 mm
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Holiace strojčeky
Aesculap klipy na nože Set SnapOn GT130 
• pre orezávacie hlavy SnapOn GT317, GT326, GT330 a GT333
• optimálne a jednotné výsledky rezania
• jednoduché nastavenie pre rôzne strihacie dĺžky
• ľahko sa kĺže cez srsť
• ľahko a rýchlo sa nasadí
• sada pozostáva z 5 hrebeňov SnapOn (k dispozícii len ako súprava)

refč no. MQ €

GT130 1 1/20

Aesculap držiak na stročeky 
Držiak elektrických strojčekov na strihanie
je možné naskrutkovať na zvislé plochy.

ref. č. MQ €

GH574C 1 1/100

Aesculap stojan na strihacie havy 
• plastový
• pre 5 strojčekových hláv
pripravených na použitie

ref. č. MQ €

GH575 1 1/50

Aesculap batériový strojček BaseCut XT407 
Zastrihávač novej generácii Baseline od spoločnosti Aesculap je vybavený štyrmi 
kliešťami, ktoré umožňujú pružnejšie holenie rôznych dĺžok srsti.
Ďalšie vlastnosti produktu:

• pracuje s káblami alebo bez káblov - vždy pripravený, aj keď je batéria
prázdna
• vynikajúce výsledky rezania vďaka brúseniu orezávacej hlave Aesculap
• veľmi ľahko manévrovateľný vďaka malému štíhlemu dizajnu a
hmotnosti iba 160 g
• veľmi tichý napriek vysokému výkonu

technické informácie
Systém orezávacej hlavy:
 

Aesculap Special
Pohon: DC motor, cca. 5,800 úderov / min
Technológia batérií: 1400 mAh, lítium-ión
Hmotnosť: 160 g
Čas prevádzky cca. 130 min
Čas nabíjania cca. 160 min

Dodávané balenie: 1 BaseCut Batériový strojček (XT407)
+1 orezávacia hlava (XT607) (0,5 mm)
+ 1 nabíjačka batérií
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 čistiaca kefa
+ 1 sada strihacích hláv (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)

ref. no. popis MQ €

XT407
Batériový strojček 

BaseCut 1 1/12

XT607 Orezávacia hlava pre XT407 1 1/50

GT133   13 mm GT134   16 mm GT135   19 mm GT136   22 mm GT137   25 mm

GT130
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Holiace strojčeky
Aesculap batériový strojček 
Akkurata GT405   
Bezšnúrový strihací stroj je ideálny produkt pre určité 
partie psov ako je chrbát, krk, brucho, hlava a tvár.

• veľmi dobré výsledky strihania vďaka orezovej hlave zo
špeciálnej oceľovej zliatiny (uhlíková oceľ)
• dokonale padne do ruky vďaka štíhlemu tvaru
• nízka hmotnosť len 250 g vr. batérie a orezávacej hlavy
• pracuje veľmi ticho a bez vibrácií

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap Special
Pohon: DC motor, cca. 5 700 úderov / min
Technológia batérií: 800 mAh, lítium-ión
Hmotnosť: približne. 250 g (vrátane batérie + orezávacej hlavy)
Hlučnosť cca. 70 dB
Čas prevádzky cca. 100 min
Čas nabíjania cca. 60 min
Šírka rezu: 40 mm
Dĺžka rezu Nastaviteľná trojcestná: 0,5 / 1,5 / 2,5 mm

Dodávané balenie: Aesculap batériový strojček Akkurata GT405 
+ 1 orezávacia hlava (GT606)
+ 5 strihacích klipov
+ 1 kefa
+ 1 nabíjačka
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 manuál

ref. č. popis MQ €

GT405
Batérioý strojček 

Akkurata 1 1/10

GT606
Orezávacia hlava pre 

GT405 a GT410 1 1/160

Aesculap batériový strojček  Exacta GT415 
Trimovací strojček pre špecializované oblasti, ako sú labky a tvár.

• veľmi dobré výsledky strihania vďaka orezovej hlave zo špeciálnej oceľovej zliatiny
(uhlíková oceľ)
• dokonale padne do ruky vďaka štíhlemu tvaru
• nízka hmotnosť len 120 g vr. batérie a orezávacej hlavy
• pracuje veľmi ticho a bez vibrácií

technické informácie
Systém orezávacej hlavy: Aesculap Special
Pohon: DC motor, approx. 5,700 strokes/min
Technológia batérií: 650 mAh, NiMh
Hmotnosť: approx. 120 g (incl. battery + clipping head)
Hlučnosť approx. 70 dB
Čas prevádzky approx. 40 min
Čas nabíjania approx. 60 min
Šírka rezu: 24 mm
Dĺžka rezu 0,5 mm

Dodávané balenie: 1 batériový strojček  Exacta GT415 
+ 1 orezávacia hlava (GT608)
+ 1 nabíjačka
v+ 1 strihací klip
+ 1 kefka
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 manuál

ref. no. popis MQ €

GT415
Batériový strojček  

Exacta GT415 1 1/9

GT608
Orezávacia hlava pre 

GT415 a GT420 1 1/210
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s optimalizovaným chladením vzduchom!

Strojček na kone constantaRodeo 
Egonomicky tvarovaný konstantaRodeo perfektne zapadá do veľkých aj malých rúk bez toho, aby ste boli unavení! Nové vyvinuté 
čepele hladko prechádzajú cez srsť. Dokonca aj po dlhotrvajúcom strihaní sa Rodeo drži v pohode a ste aktívny. Vysoký výkon je 
perfektným výkonom kvôli stavu techniky permanentného magnetického motorového systému. Ľahký s iba 690 gramový je 
jedinečný pre profesionálneho koníčkára. Vyrobené v Nemecku znamená pevný povrch.

• výkonný, trvalo-magnetický motor
• nové vyvinuté nože z tvrdeného kovu
• ergonomicky tvarovaný s optimálnou hmotnostnou a
vyváženosťou
• ľahké strihanie aj pri veľmi ťažkých podmienkach
• vhodné pre mužov i ženy
• mimoriadne ľahký iba 690 gramov
• veľmi tichý
• vyrobené v Nemecku
• vr. strihacej čepele nastavená konštantou R2 35/24
zubov666+36

Systém permanentného magnetu 65 
W DC = 120 W AC

technické informácie
napájacie napätie: 230 V AC
výkon motora: 65 W
frekvencia: 50-60 Hz
rozmer 7,8 x 5,5 x 24 cm
Hlučnosť: 78 dB (A)
hmotnosť bez kábla: 690 g
double úder /min. 2400
bezpečnostná klasifikácia: II

ref. č. popis €

18940 Strojček na kone constantaRodeo, červený 1/16
18949 Strojček na kone constantaRodeo, modrý 1/16
18914 Set strihacích nožov constanta R2 35/24 zubov 1/50
18915 Set strihacích nožov constanta R6 18/24 zubov 1/50
18916 Set strihacích nožov constanta R22 35/24 zubov 1/50

18914 Sada strihacích nožov R2 
strihanie detailov

18915 Sada strihacích nožov R6 
Hrubá strihacia hlava, extrémne 
hustá srsť

18916 Súprava strihacích nožov 
R22 strihanie blízko pri koži cca. 
0,5 mm

Holiace strojčeky a príslušenstvo
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technické informácie
napájacie napätie: 230 V AC
výkon motora: 120 W
frekvencia: 50 Hz
rozmer 7,8 x 9,7 x 33 cm
Hlučnosť 78 dB (A)
dvojitý úder / min: 2300
dĺžka kábla: 3 m
hmotnosť bez kábla: 1390 g

ref. no. popis €

18992
 strihací strojček 120 W + saúprava 

strihacích nožov Supra 18910 (31/15 zubov) 1/8 48

18932 Strihacia hlava bez čepele 1 -

Sada strihacích nožov Supra
Upravená a optimalizovaná geometria 
lopatiek
 • novo vyvinutá ozubená drážka a dutá drážka
pre najlepšie výsledky strihania • zliatina
špeciálne kalenej ocele pre optimálnu životnosť
a ideálny brúsny výkon • vhodná pre
konstanta3, constanta4, FarmClipper a
strihacie zariadenia od Aesculap,
Heiniger a Lister-Liscop

ref. č. popis €

18917 Strihacia čepeľ Supra Sada 21/23 zubov pre všestranné strihanie 1/50
18910 Strihacia čepeľ Supra Sada 31/15 pre štandardné strihanie 1/50
18912 Sada výstrižných nožov 23/31 zubov pre jemné strihanie koní 1/50

18917 Sada strihacích nožov 21/23
čepele pre všetky druhy srsti. 
Dokonca aj špinavej a hustej srsti 
nie je problém! Zostatková dĺžka 
vlasov cca. 2-3 mm

18910 Sada strihacích nožov 
31/15 na strihanie čistej až 
mierne znečistenej srsti, 
zvyšková dĺžka vlasov
približne. 2-3 mm

18912 Sada nožových čeľustí 31/23 
pre jemné strihanie kravských a 
koňských hlpov a pre strihanie psov 
a kôz, zostatková dĺžka vlasov cca. 
2-3 mm

Sada strihacích nožov
Premium
• optimalizovaná geometria lopatiek s dutým
brúsením • zlepšená kapacita brúsenia a dlhšia
životnosť materiálu • vybraný oceľový nástroj
so špeciálnou tvrdosťou • vhodný pre
konstanta, FarmClipper a iné bežné značky ako
Heiniger, Aesculap a Liscop

ref. č. popis €

18961 Prídavná strihacia čepeľ 31/15 zubov, štandardný strih 1/50
18962 Premium strihacia čepeľ 31/23 zubov, jemný strih 1/50
18963 Premium strihacia čepeľová súprava 31 F / 15 zubov, jemný rez, až na kožu 1/50

18961 Premium strihacia čepeľ 
31/15 štandardné nožnice pre kone, 
pre všetky druhy srsti zostatková 
dĺžka vlasov 2-4 mm

18961 Premium strihacia čepeľ 
31/15 štandardné nože pre kone, 
pre všetky druhy srsti zostatková 
dĺžka vlasov 2-4 mm

18963 Premium sada strihacích 
nožov 31F / 15 pre jemnú pokožku a 
jemný rez, reziduálna dĺžka vlasov 
1-2 mm

constanta4 strojček pre kone
konstanta strojček - vyvinuté s cieľom vybudovať perfektný strih:
 • jeho hmotnosť, ťažisko a tvar, zabezpečuje, že práca s ním bude čo najviac bez únavy.
• optimalizovaná technológia vetrania poskytuje dokonalé chladenie hlavy a strihacích nožov
• vzduchový filter je možné vymeniť bez náradia
• strihacie čepele Supra: novo vyvinutá geometria zubov a špeciálne duté brúsenie umožňuje,
aby sa spodný kotúč posúval do srsti, aby ešte jednoduchšie a dokonale vyrovnal vlasy na rez.
Dokonca aj najtvrdšie podmienky na strihanie niesú problém

So strihacími nožmi Supra
• obrovský výkon v dôsledku osvedčenej technológie
motorov
• pri 78 dB (A) je jeden z najtichších strihacích strojčekov
• nové strihacie nože Supra prechádzajú cez najťažšie vrstvy,
ako je silne zašpinená alebo hustá srsť, bez straty výkoknu
• dodávané v robustnom puzdre spolu s príslušenstvom

Holiace strojčeky a príslušenstvo

Kvalita Supra - 
navrhnutá, a vyrobená 
v Nemecku!

15 23 15

31 31 31F

2315

31 31

23

21
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FarmClipper Akku 
Nový strihací strojček na batérie určený pre kone alebo dobytok sa môže pochváliť výnimočnou kvalitou za 
dobrú cenu! Dodávaný balík obsahuje dve batérie lítium-iónových blokov s kapacitou 10,8 voltov, ktoré 
umožňujú neprerušené strihanie vďaka optimalizovanej dobe prevádzky a nabíjania. Ergonomické vlastnosti 
strojčeka FarmClipper sú tiež viditeľné: špeciálne povrchové vlastnosti krytov a vyvážené ťažisko zabraňujú 
užívateľovi aby sa rýchlo unavil. Veľkosť plastovej škrupiny tiež znamená, že aj malé ruky si môžu byť isté 
pevným uchopením strihacieho zariadenia. Strojček FarmClipper je strihač s fantastickými všestrannými 
vlastnosťami s výbornou manipuláciou.
• k dispozícii vo verzii pre kone a hovädzí dobytok
• vr. batérie typu lithium-iontové batérie s kapacitou 10,8 voltov
• optimalizované pracovné a nabíjacie časy (približne 1,5 h) pre
neprerušené strihanie
• špeciálne protišmykové krycie púzdro pre práce s nízkou únavou
• vyvážené ťažisko zaisťuje strihanie bez námahy

Vr. náhradnej batérie

"S vynikajúcim strihacím výkonom a životnosťou batérie" podľa časopisov 
Profi (vydanie 1/2015) a topagrar (vydanie 11/2017) časopisy

technické informácie
spotreba energie: 10,8 volts
doba nabíjania: cca. 90 min.
doba strihania: cca. 90 min.
strihací výkon: cca 2300 dvojitých úderov / min.
hmotnosť: cca. 1.2 kg (vr. batérie)

dodávaný balík: Strihací strojček vr. strihacích nožov a batérie, náhradná batéria, 
nabíjacia stanica, skrutkovač, špeciálny olej, návod na obsluhu, obal

ref. č. popis €

18188 FarmClipper Akku Horse, 31/15 zubov 1/3 72
18189 FarmClipper Akku Cow, 21/23 zubov 1/3 72

Strihacia stanica FarmClipper4 
• dokonca aj veľmi špinavé zvieratá alebo hustý kožuch nie sú prekážkou pre nový
FarmClipper4 • univerzálny strihací stroj pre hovädzí dobytok a kone • výkonný motor s
výkonom 200 W DC • optimalizované rozloženie hmotnosti pre prácu s nízkou námahou •
atraktívny a ergonomický dizajn • vr. strihacej čepele 31/15 zubov

200 W DC = 400 W AC

tehnické informácie
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 dvojitých úderov / min.

ref. č. €

18192 1/3 108

Holiace strojčeky a príslušenstvo
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Batériový strojček Sonic 
• vynikajúce strihové vlastnosti vďaka keramickej strihacej hlavici •
výkonná batéria Ni-MH 1200 mAh • vr. náhradnej batéria pre
neprerušené strihanie • možno tiež prevádzkovať s pripojeným nabíjacím
káblom • 5-stupňové nastavenie výšky strihania pomocou nastavovacieho
kolieska (0,8 - 2,0 mm) • vr. rozsiahleho príslušenstva so 4 klipmi na výšku
strihu 3, 6, 9 a 12 mm • len pre detailné strihanie

technické informácie
výkon motora: 6600 rpm
doba nabíjania / strihanie: 4 h / 1,5 h

ref. č. popis MQ €

18265 Batériový strojček Sonic vrátane príslušenstva 1 1/20
18181 Náhradné strihacie nože 1 1/300

Akumulátorový strojček Onyx
• keramická hlavica pre vynikajúci strihací výkon • silná batéria pre dlhodobé používanie • 5
nastavení strihovej dĺžky (0,8 - 2,0 mm) • vr. súpravy doplnkov so 4 klipmi (3, 6, 9 a 12 mm dĺžka)
• len pre detailne strihanie

technické informácie
výkon motora: 6900 rpm
Čas nabíjania / strihanie: 5 h / 1,5 h

ref. č. popis €

18180 Akumulátorový strojček Onyx 1/20
18181 Náhradné orezávacie nože 1/300

Holiace strojčeky a príslušenstvo

18181

18181
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Batériový strihací strojček Profi
• ponúka výkon a vyváženie nízkou hmotnosťou a ergonomickým dizajnom • tichý chod
elektrického motora generuje 2 500 dvojitých úderov za minútu • dve odnímateľné lítium-
iónové batérie umožňujú kontinuálne strihanie až 1,5 hodiny len na jedno nabitie batérie
• so 4 klipmi (ideálne len pre 50, 40, 30, 15, 10) • ideálne pre detailné strihanie a
kompatibilné so všetkými strihacími hlavami  (Aesculap, Oster) • lithium-iontová
technológia: žiadny "pamäťový efekt", ktorý umožňuje nabíjanie kedykoľvek • dodávaný
balík: strihací stroj s strihacími nožmi, 4 klipy, olejová fľaša, nabíjačka, 2 batérie, čistiaca
kefa,

vr. náhradnej batérie

30 wattov výkonutechnické informácie
výkon motora: 2500 rpm
Čas nabíjania / strihanie: 1 h / up to 1.5 h
výkon: 30 W
batérie: 1500 mAh Li-ion
Hmotnosť s batériou / bez strihacej hlavy: 500 g

ref. č. popis €

18267 Batériový strihací strojček Profi vr. náhradnej batérie a vr. čepele 18285 1/10 100
18268 Batériový strihací strojček Profi vr. náhradnej batérie a vr. čepele 18281 1/10 100
GT310 Rezacia hlava SnapOn 0,25 mm, č. 40 1/10/50 -
GT339 Rezačná hlava SnapOn, 2,4 mm, č. 10 široký 1/10/50 -

Holiace strojčeky a príslušenstvo

Strojček PowerPro Ultra 
... profesionálny, ľahký, efektívny!
• 3,300 dvojitých úderov na zníženie tepla na nožoch • o 15% ľahší ako predchádzajúci model • rukoväť "soft-touch"
zabraňuje skĺznutiu z ruky • až 60 minút prevádzky • max. doba nabíjania 40 minút • nová technológia batérie
zabraňuje takzvanému pamäťovému efektu - aj pri meniacich sa cykloch nabíjania sa výkon nezníži (batéria môže byť
použitá na predchádzajúcom modeli) • súčasťou balenia je aj strihaia hlava • alternatívne môžu byť použité všetky
zostavy čepelí

Súprava obsahuje 1 batériu, nabíjaciu stanicu, nabíjací kábel a 
čistiace príslušenstvo v hliníkovom kryte

ref. č. popis €

18548 PowerPro Ultra vr. strihaej hlavy 1891944 1/6

18267

18268
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Strojček A6 

výkonný motor s 3 úrovňami

3 úrovne výkonu

najvyššia úroveň výkonu: 4,100 zdvojených úderov pre hustú srsť

stredná výkonová úroveň: 3600 dvojitých úderov pre stredne hrubú srsť

low power level:
3 100 dvojitých úderov pohonu na strihanie na 
kožu alebo jemnú srsť

ref. no. description pre €

18566 A6 Comfort na dlhé obdobia použitia, ako je napríklad strihanie koní 1/6

18567 A6 Slim pre kratšie obdobia použitia, napr. detailné strihanie 
alebo pre veterinárov

1/6

ideálne pre dlhé obdobia

kompatibilný so 
všetkými strihacími 
hlavami Snap-On

pohonný systém
pre výsledný 
optimálny strih

zliatina zinku na
 zníženie tepla a
hmotnosti

ergonomický, 
kompaktný
dizajn

integrované tlmiče vibrácií 
znižujú únavu kĺbov pri 
každodennej práci

3 úrovne 
(3 100/3 600/4 100 
dvojitých úderov 
za minútu) 

3,66 meterov kábel 
pre maximálnu 
flexibilitu  

extrémne štíhly a 
ideálne na kratšie 
obdobie používania

Nová rada produktov A6 ™ sa skladá z niekoľkých inovácií:
• nová koncepcia motora automaticky kompenzuje kolísanie
napätia. To znamená, že motor beží rovnomernejšie a s menšou
spotrebou energie! Výsledok: dlhšia životnosť motora!
• patentovaný antivibračný systém znižuje únavu kĺbov
• patentovaný systém pohonu pre ešte lepšie výsledky strihania
• 3 úrovne výkonu

Kompaktný trojstupňový vysoko výkonný strihací stroj
• s novým vysoko výkonným motorom s nízkym hlukom
• s 3 úrovňami pre 3 100/3 600/4 100 dvojitých úderov za minútu pre všetky
druhy srsti
• ergonomický, kompaktný dizajn
• kompatibilný so všetkými strihacími hlavami Snap-On
• váži len 370 gramov (bez kábla)
• nože na strihanie nie sú súčasťou dodávky

Holiace strojčeky a príslušenstvo
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Strihací strojček PowerMax 2 rýchlostný 
Max Komfort - Max. Výkon - Maximálna Rýchlosť
• ednoduchá manévrovateľnosť s ergonomickým dizajnom • klasický dizajn s kovovou prednou stranou • maximálny
komfort: uchopenie je tvarované a mäkké pre neuveriteľný komfort a pocit • ľahký: extrémne ľahký a ľahko
ovládateľný pri dlhých úkonoch pri strianí • tichý motor: nová tichá technológia strihača je veľmi tichý
2-rýchlostný strojček prináša viac ako 3 300 úderov za minútu • kompatibilný so všetkými strihacími nožmi
• nízka údržba a veľmi robustné strihacie hlavy, ktoré nie sú zahrnuté v dodávanom balení

technické informácie
Fáza 1: 1900 dvojitých úderov / min.
Fáza 2: 3300 dvojitých úderov / min.
Napätie : 230 Volt
Napätie: 24 Volt
Dĺžka kábla: 3,6 m

ref. č. €

18559 1/6

Strihací strojček Golden A5 - 2 rýchlostný  
• profesionálny strojček so silným a hladko bežiacim univerzálnym motorom • 45 wattov • 2 úrovne
rýchlosti • cca. 3300 dvojitých úderov • rôzne strihacie hlavice na výber • strihacie nože ľahko
prestaviteľné vďaka zavesovacej sústave • výborné uchytenie pomocou protišmykovej povrchovej
úpravy • odolné proti nárazom v extrémnych podmienkach • výmena vzduchového filtra bez
nástrojov • nože na strihanie nie sú súčasťou dodávky

Klasika!technické informácie
Fáza 1 : 2200 dvojitých úderov / min.
Fáza 2 : 3300 dvojitých úderov / min.

ref. č. €

185552 1/6

Cryogen-X® strihacie hlavice
pre Golden A5, A6, PowerPro Ultra a PRO3000i 
Jedinečný proces kryogénneho temperovania spôsobuje, že tieto 
hlavice sú v priemere o 15 ° C chladnejšie ako štandardné hlavy 
na strihanie, a preto sú odolnejšie.

O cca. 15 ° C chladnejšie ako bežné strihacie nože!

ref. č.    hlavica        dĺžka strihania €

1891900 50 0.2 mm 1/12/48
1891901 40 0.25 mm 1/12/48
1891902 30 0.5 mm 1/12/48
1891903 15 1.2 mm 1/12/48
1891904 10 1.6 mm 1/12/48
1891905 7 3.2 mm 1/12/48
1891906 5 6.3 mm 1/12/48
1891910 5/8 0.8 mm 1/12/48
1891911 7/8 0.8 mm 1/12/48
1891913 4 9.5 mm 1/12/48
1891914 8 1/2 2.8 mm 1/12/48
1891916 7 F 3.2 mm 1/12/48
1891917 5 F 6.3 mm 1/12/48
1891918 4 F 9.5 mm 1/12/48
1891919 9 2 mm 1/12/48
1891944 10 široký 2.4 mm 1/12/48

Holiace strojčeky a príslušenstvo

1891900 1891901 1891902 1891903

1891904 1891905 1891906 1891910

1891911 1891913 1891914 1891916

1891917 1891918 1891919 1891944
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Holiace strojčeky a príslušenstvo
Sieťový a batériový strojček PRO600i 
• pre detailne strihanie • tichý motor a lítium-iónová batéria až na dve hodiny prevádzky
• použiteľný s káblom alebo bez kábla • nastaviteľná strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele
umožňuje päť rôznych rezných dĺžok (0,25 - 2,4 mm) • ergonomický dizajn so špeciálnymi
protišmykovými vložkami a nízkou hmotnosťou zaisťuje bezproblémovú prácu • klipy pre dĺžku
srsti 3, 6, 9 alebo 13 mm dávajú možnosť individuálneho štýlu

Technológia lítiových iónov:
• žiadny "pamäťový efekt", ktorý umožňuje jeho nabíjanie kedykoľvek

Zahrnuté v rozsahu dodávky: nastaviteľná strihacia hlava, ochrana strihovej hlavy, olej, 
nabíjacia stanica, čistiaca kefa, 4 klipy z nehrdzavejúcej ocele

Technológia lítiových iónovtechnické informácie
výkon motora: 4200 rpm
doba nabíjania: 2 h
doba strihania: cez 2 h
hmotnosť: cca. 240 g

ref. č. popis €

18561 Sieťový a batériový strojček PRO600i 1/6
18563 Náhradná strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele 1/12/48

Set klipov na strihanie
• vhodný pre Oster PRO600i
•

ref. č. popis €

18564 pre dĺžku strihu  3, 6, 9 a 13 mm 1/36
18565 pre dĺžku strihu  16, 19, 22 a 25 mm 1/36

Šablóna strihania
• na strihanie, kefovanie a striekanie
• vyrobené z kvalitného plastu
• opätovne použiteľné a umývateľné

sada obsahuje 3 šablóny:
• vzor srdca a hviezdy v rôznych veľkostiach od
5 cm do 12 cm
• francúzska ľalia 14 x 11 cm a koruna 14 cm
• srdce 13 cm a hviezda 13 cm

ref. č. MQ €

321900 1 1/100

Novinka

18564  3 mm 18564  6 mm 18564  9 mm 18564  13 mm 18565  16 mm 18565  19 mm 18565  22 mm 18565  25 mm
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Olej pre strihaie strojčeky
• zabezpečuje správne mazanie všetkých pohyblivých častí holiacej hlavy
• je tiež vynikajúcim olejom pre všetky ostatné nožnice na trhu

ref. nčo. obsah €

1850488 100 ml 1/50/200
1850489 500 ml 1/20

CoolSpray 
• všetko v jednom chladenie a čistenie • zlepšuje výsledky
strihania a udržuje nože ostré dlhšie • odstraňuje zvyšky vlasov a
srsti a špinu

ref. č. obsah €

18952 500 ml 1/12

CleanSpray 
• účinne vyčistí odstránenie chĺpkov, srsti a nečistôt z hornej a dolnej
čepele • môže byť použitá na čistenie nožov pred prvým použitím na
odstránenie ochranných chemikálií výrobcu • zlepšené výsledky strihania

ref. č. content €

18951 400 ml 1/12

Holiace strojčeky a príslušenstvo

Aesculap stročekový olej
Špeciálny olej pre všetky nože Aesculap a pre všetky 
pohyblivé časti na strihacej hlave.

ref. č. obsah MQ €

GT604 90 ml 1 1/100
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Chladiaca bandáž KerblCool
• elastické bavlnené obväzy s chladiacou funkciou pre vyvrtnutia, nárazy, prehriatie a iné
problémy
• nepretržitú chladivú terapiu pre koňa a jazdca bez akéhokoľvek predchladenia
• pohodlné, ľahké a priedušné
• vr. dvoch svoriek na bezpečné upevnenie
• ochladzuje niekoľko hodín
• Nepoužívajte na otvorené / krvácajúce rany
• 3-dňová čakacia doba

ochladzuje niekoľko hodín

zloženie
80 % bavlna 20 % elastan

ref. č. dĺžka šírka €

16560 3 m 10 cm 1/50

Nožnice na bandáže z nehrdzavejúcej ocele
• nožnice v súlade s Lister • 2 rezné nože bez zubov • ostré rezanie • typické
uhlovanie pre nože  s rukoväťou pre mimoriadne jednoduché vedenie strihu
• možno dezinfikovať a sterilizovať

ref. č. dĺžka pre €

1658 145 mm Na použitie s malými zvieratami 1/12/300
1659 200 mm Na použitie s veľkými zvieratami a pri starostlivosti o kopytá 1/12/240

Súdržná bandáž EquiLastic
Ideálny obväz pre športovanie a starostlivosti o nohy!

• vysoko elastická, samolepiaca bandáž • max. 4,5 m predĺžená dĺžka • veľmi ťažko sa
odtrháva pozdĺžne, ale ľahko sa roztrhne bočne • nelepí sa na srsť ani na seba • ľahko sa
nasadí aj na najťažších miestach • odporúčame nožnice na odstránenie obväzov: Ref. no.
16820 - SuperCut tiež bez problémov strihá niekoľko vrstiev • celoročný obväz pre podporu

Optimálne letné bandáž pre starostlivosť o nohy!

šírka €

5,0 cm 1/12/288
7,5 cm 1/12/192
10,0 cm 1/12/144

- červená modrá čierna zelená fialová

5,0 cm

biela 
1684 1685 1683 1686 16550 16551

7,5 cm 1690 1687 1688 1689 16552 16553
10,0 cm 1692 1694 1695 1697 16554 16555

Fetlock nožnice
• zakrivený tvar umožňuje rýchle a ľahké strihanie bandáží a znižuje
riziko zranenia na minimum • nerezová verzia • cca. 20 cm
•

ref. č. €

1647 1/12/204

Viazanie, hygiena a dezinfekcia

Univerzálne a bandážové nožnice SuperCut
Výrobok s vysokou presnosťou!
• profesionálny lesk s jednostranným jemným ozubením umožňuje a zjednodušuje strihanie obtiažnych a
viacvrstvových materiálov (napr. obväzy, bandáže, papier, tkanina) • nehrdzavejúca oceľ • môžu byť
sterilizované a dezinfikované • vystupujúci dizajn s overenou ergonómiou • dokonalé a bezpečné strihanie
vďaka zaobleným špičkám • pri správnom zaobchádzaní môžu mať nožnice SuperCut dlhú životnosť bez
nutnosti opätovného brúsenia • celková dĺžka 145 mm

ref. č. €

16820 1/10/200

Top kvalita
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Shoof‘s topánk pre kone 
• na ošetrenie zranení alebo zápalov kopýt • vyrobený z odolného
polyuretánu s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu • opakovane
použiteľná • ľahká a pohodlná topánka pre kone

vyrobené z odolného polyuretánu

ref. č. popis €

3260 veľkosť 2, do Ø 130 mm 1/80
3261 veľkosť 3, do Ø 145 mm 1/80
3263 veľkosť 4, do Ø 160 mm 1/80
3262 Náhradná súprava na konskú obuv 1/400

Viazanie, hygiena a dezinfekcia
Ošetrovacia obuv pre kopytá
Odolná a robustná čistiaca topánka z plátna s dvoma pásmi. Ideálne na 
ošetrenie koní alebo dobytka s masťami alebo roztokmi.
• s 2 pásmi na uviazanie
• pevný plast na vnútornej strane, aby riešenie na ošetrenie fungovalo efektívne
• štandardná veľkosť (15 x 30 cm)

ref. č. €

16143 1/50

Novinka

Novinka

Topánka na kopytá Tubbease ™
Tubbease ™ bol vyvinutý na Novom Zélande s cieľom vytvoriť priedušnú 
obuv na liečenie problémových kopýt . Dodávané pásky na suchý zips 
znamenajú, že Tubbease ™ sa ľahko pripevní ku koni. Tubbease ™ je k 
dispozícii v troch veľkostiach.

Výhody Tubbease ™:
• vzduch môže uniknúť smerom nahor, čo znamená, že v obuvi nie je
zachytené žiadne teplo ani vlhkosť
• gumená základňa spoľahlivo zabraňuje vniknutiu vlhkosti a súčasne
zaisťuje, že liečivá kvapalina zostáva na kopyte
• optimálne podnebie v topánke znamená, že kopytá si zachovávajú svoju
prirodzenú silu
• silná EVA stielka znižuje bolesť pre kone  a predlžuje životnosť
Tubbease ™
• rôzne lieky na liečbu abscesov,  poranení kopýt, zápalov kopýt atď. Sa
môžu použiť s Tubbease ™
• Design Tubbease ™ je chránený (NZ 417646)

ref. č. popis veľkosť farba €

3210563 Náhradný suchý zips - - 1/12
3210564 EVA stielka Tubbease M červená 1/20
3210565 EVA stielka Tubbease L modrá 1/20
3210566 EVA stielka Tubbease XL oranžová 1/20

ref. č. veľkosť farba Ø €

3210560 M červená 14 cm 1/20
3210561 L modrá 15 cm 1/20
3210562 XL oranžová 16 cm 1/20
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Sanitárna vata Cottino Vet
• 100% bavlna • vysokoabsorpčná • výborné
polstrovanie • balené v uzatvárateľnom vrecku

ref. č. šírka obsah €

16455 10 cm 100 g 1/120
16454 14 cm 250 g 1/30

Vatový vankúšik Absorba 
• vynikajúca absorpčná vložka, mäkká ako hodváb a pórovitá • používa
obojsmerne • najlepšie absorpčné vlastnosti pre lepšie hojenie, bez kultúry
patogénnych baktérií • alternatíva k viazaciemu obväzu • faktor čistoty podľa
Ph.Eur. • zabalené do praktickej priehľadnej krabičy

ref. č. dĺžka šírka €

16453 5 m 10 cm 1/24

Vatová rolka
Bandáž z bavlnenej vaty vyrobená zo syntetického materiálu, ktorá 
pôsobí ako výplň pre rôzne obväzy 
• vyrobené z krimpovaných, neabsorpčných polyesterových vlákien •
mimoriadne mäkké a drží tvar • ľahko sa rozbalí a je vhodná na priame
použitie na pokožku vďaka svojim vlastnostiam, ktoré sú šetrné voči
pokožke • jednoduchá a rýchla aplikácia na všetky časti tela • vďaka
vláknitej štruktúre sa jednotlivé vrstvy navzájom dobre spájajú a nekĺzajú
• odporúča sa  najmä v kombinácii s VetLasticom na kopytá a
bandážovanie  • možno ručne roztrhnúť

ref. č. popis dĺžka šírka €

16464 8 ks v klinickom balení 3 m 10 cm 1/24

Viazanie, hygiena a dezinfekcia

Elastická gázová bandáž Fixino
• elastický gázový obväz vyrobený z 60% polyamidu a 40% viskózy • ľahko
sa nasadzuje na všetky kužeľovité časti a kĺby tela • ručne umývateľné,
mäkké a porézne
•

ref. č. popis dĺžka šírka MQ €

16460 20 ks, jednotlivo v celofáne 4 m 8 cm 20 1/20/480
16461 20 kusov v klinickom balení 4 m 8 cm 1 1/24
16462 20 ks, jednotlivo v celofáne 4 m 10 cm 20 1/20/480
16463 20 kusov v klinickom balení 4 m 10 cm 1 1/24

Novinka

Univerzálna bandáž Kompressa
• elastický kompresný obväz so stredným roztiahnutím • pre fixné obväzy, viazacie
dlahy, nosné a reliéfne väzby, zhutňovacie väzby pre prvú pomoc a následnú
starostlivosť a obväzy na masti • zloženie materiálu: 67% bavlna, 25% polyamid, 8%
polyuretán  • natiahnuté, dĺžka 5 m • podľa normy DIN 61 632-S

ref. č. popis dĺžka šírka MQ €

16473 10 ks v klinickom balení 5 m 8 cm 1 1/24
16474 10 ks v klinickom balení 5 m 10 cm 1 1/24
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Dezinfekčný sprej Desino jód *
Jódový kožný sprej pre všetky druhy zvierat
• roztok alkoholického jódu - založený na klasickej dezinfekcii jódu • na
dezinfekciu pokožky  • pre lokálnu aplikáciu • pre všetky pracovné
zvieratá

* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

ref. č. obsah €

15894 500 ml 1/12

BlauDes* 
• dobre vyskúšaný výrobok pre dezinfekciu  na viditeľnej ploche
• výborný baktericíd, virucid a fungicíd

ref. č. obsah €

15882 200 ml 1/12
15883 500 ml 1/12

Sprej na ošetrenie rany
na podporu prirodzeného liečebného procesu
• pripravený na použitie, vhodný pre všetky hospodárske zvieratá • podporuje rýchle prirodzené hojenie
povrchových rán a kožných lézií • rany rýchlejšie vysychajú a preto sa hoja rýchlejšie • poškodené kožné lézie sú
udržiavané hodvábne hladké a bez akéhokoľvek svrbenia, ktoré sa vyvíja počas hojenia • výsledný ochranný film
zabraňuje opätovnému otvoreniu rany a umožňuje jej úplné uzdravenie • schválené pre všetky zvieratá chované na
produkciu potravín • nepodlieha predpisom o hladinách rezíduí • sprej 1-2 krát denne na postihnutú oblasť na
obdobie do jedného týždňa • vhodné pre všetky pracujúce zvieratá

s mätovým olejom a alantoínomref. no. content €

15239 500 ml 1/12 480

Viazanie, hygiena a dezinfekcia

Krátke strečové bandáže Stretchino
• elastická bandážn s dlhou životnosťou s krátkym roztiahnutím pre
veľmi silnú kompresiu s vysokým tlakom • napína sa približne 50% •
hypoalergénne • umývateľné pri teplote 60 ° C

ref. č. popis dĺžka šírka MQ €

16457 10 kusov, jednotlivo v celofánue 5 m 8 cm 10 1/10/240
16458 10 ks v klinickom balení 5 m 8 cm 1 1/24

Gáza Bandáž Mullino
• 60% viskóza / 40% bavlna • 20/22 závitov • tkané lemy
• pre všetky druhy stabilizujúcich obväzov

ref. č. popis dĺžka šírka MQ €

16449 20 kusov v klinickom balení 4 m 10 cm 1 1/24

NOVÉ
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Strieborný sprej Aloxan®
Chráni kožu elastickým, priedušným a vlhko odpudivým kovovým filmom.
• vďaka svojim špeciálnym lepiacim vlastnostiam poskytuje efektívnu ochrannú vrstvu a je univerzálne
použiteľný
• zvlášť vhodné pre oblasti pokožky, ktoré potrebujú ochranu proti nečistotám a vlhkosti

ref. č. obsah €

1586 200 ml 1/12

Anthrolan®-N kopytný a pazúrový sprej
• čierny, filmotvorný a olejový ošetrovací sprej pre kopytá, pazúry a iné keratinické tkanivá • tvorí
ochranný film • chráni pred vlhkosťou a inými škodlivými faktormi (močom, hnojom atď.) • vďaka
intenzívnemu čiernemu sfarbeniu Anthrolan® -N je tiež ideálnym prostriedkom na zlepšenie vzhľadu
kopýt výstavných koní

ref. č. obsah €

16402 200 ml 1/12

Chinoseptan® zinok-oxidový masťový sprej
Chráni pokožku pred vyschnutím. Vyhladzuje suchú a popraskanú pokožku.
• ideálny na celkovú starostlivosť o kožu a pre mimoriadne namáhané miesta na pokožke
(napr. Ohyby v členkoch a karpálnych kĺboch) • sprej funguje ako masťový obväz a chráni
pred škodlivými vplyvmi prostredia
• vynikajúci starostlivý účinok a podporuje prirodzené regeneračné procesy pokožky •
obsahuje zinok ako dôležitý stavebný kameň na regeneráciu pokožky

ref. č. obsah €

15802 200 ml 1/12

Viazanie, hygiena a dezinfekcia

* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

Chinoseptan® práškový sprej * 
Ochrana a starostlivosť o citlivú pokožku, napr. medzi nohami.
• zmierňuje svrbenie a sklon k škriabaniu, zvieratá sú pokojnejšie a uvoľnené • podporuje
prirodzenú regeneráciu pokožky a srsti • prášok, ktorý vysušuje postriekanú oblasť pokožky •
žiadne antibiotiká
• žiadny čas čakania • žiadne čakanie na zashnutie , zložky obsahujú zinok a prírodné oleje
oregano, heřmánek, arnica, tee tree, nechtík • starostlivosť o ranu

ref. č. obsah €

1584 200 ml 1/12
15841 400 ml 1/12

Dezinfekčný prostriedok INTERKOKASK® SPRAY *
Široko spektrálne dezinfekčné činidlo proti kokcidiám, baktériám, hubám a 
vírusom
• riešenie pripravené na použitie • testovaná účinnosť • ideálne pre povrchy vo veterinárnych
ambilanciách a ústavoch a sektory malých zvierat, ako napríklad pre loft a voliéry , kuracie lôžka,
klietky pre králiky, škrečky a morčatá a psie domy • nie striekať na nábytok vo vašej obývačke • Doba
aplikácie: 2 hodiny (potom utrite vlhkou handrou alebo dôkladne opláchnite)

účinnej látky
Chlorcresols

ref. č. obsah MQ €

299698 500 ml 1 1/10
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Digitálny teplomer pre veľké zvieratá
• Rýchle meranie za 8 sekúnd • s 14 cm dlhou sondou • vysoká presnosť • uloženie
poslednej hodnoty • automatické vypnutie • zobrazenie v ° C a ° F • displej na
výmenu batérie • vodotesný

technické údaje
Rozsah zobrazenia: 32 °C do 43.9 °C
presnosť: +/- 0,1 °C
batérie: CR2032 Lithium

ref. č. popis €

2138 Horúčkový teplomer pre veľké zvieratá 1/6/24
29918 Batéria  3 V 1/20

Digitálny teplomer BigScreen
• s flexibilnou sondou • vysokou presnosťou • rýchle meranie za 10 sekúnd • s podsvietením indikátora:
zelená - bez horúčky, rozsah červenej - horúčka • automatický akustický signál na konci merania • uloženie
poslednej hodnoty • automatické vypnutie
• prepínateľné od ° C do ° F • displej na výmenu batérie • vodotesný

technické údaje
Rozsah zobrazenia: 32°C - 43,9°C
presnosť: +/- 0,1 °C
batérie: CR2032 Lithium

ref. č. popis €

2130 Digitálny teplomer 1/6/24
29918 Batéria  3 V 1/20

Digitálny teplomer
• vysoká presnosť • rýchle meranie v 10 sekundách (rektálne) alebo 17 sekúnd (ústne) •
automatický zvukový signál na konci merania • uloženie poslednej hodnoty • automatické
vypnutie • displej na výmenu batérie • vodotesný • každý s priehľadným ochranným
obalom

technické údaje
Rozsah zobrazenia: 32 °C to 42 °C
presnosť: +/- 0,1°C
batérie: 1.5 V  cell (LR/SR-41)

ref. č. popis €

2136 Horúčkový teplomer 1/10/200
2137 Horúčkový teplomer, flexibilná sonda 1/10/200

Digitálny teplomer topTEMP
TOP TEMP 

• digitálny teplomer - rektálny - pre zvieratá • čas merania len 10 - 15 sekúnd
• možnosť výberu medzi stupňami Celsia (° C) a Fahrenheitom (° F)
• je dodávaný s batériami 1,5 V AAA Micro

čas merania 10 - 15 sekúnd

ref. č. €

21124 1/32

Viazanie, hygiena a dezinfekcia

2136

2137
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Všetky profesionálne kopytné a pzúrové nože sa 
vyznačujú svojou nekompromisnou kvalitou

• špeciálna zliatina z nerezovej ocele čepele so
zvýšeným obsahom chrómu vďaka svojej vyššej
tvrdosti proti opotrebovaniu, dlhá životnosť a
výnimočná mechanická odolnosť

• leštený povrch a dokonalé brúsenie oceľového
plechu zaručuje, že držíte dokonalý nástroj pre
ťažké situácie pri starostlivosti o zvieratá

• Vodeodolná impregnovaná rukoväť z tvrdeného
dreva dokonale presúva pevnosť používateľa na
čepeľ

Kopytný a pazúrový nôž SuperProfi
 Pre každého, kto potrebuje dokonalý nástroj na ošetrenie 
kopýt a pazúrov!

• vysoko legovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť a
brúsenie • 0 ° skalpelový rez s výnimočnou ostrosťou a
rezným výkonom • ergonomická rukoväť z tepelne
spracovaného bukového dreva

tak ostré ako skalpel

Vyvinutá s profesionálmi!

ref. č. popis €

16814 Jednorezová čepeľ vpravo, úzka 1/10/200
16815 Jednorezová čepeľ vľavo, úzka 1/10/200

Kopytný nôž PROFI
• vyrobená z vysokokvalitnej špeciálnej ocele vyvinutá špeciálne
pre rezné nástroje • vylepšené pôsobenie • ľahšie ostrenie •
zlepšený polomer čepele pre presné pôsobenie • ergonimická
rukoväť z jemného dreva pre bezúdržbovú prácu

ref. č. popis €

16801 Čepeľ jednoručná, pravá, úzka - 1/10/200
16801/1 Čepeľ jednoručná, pravá, úzka 1 1
16802 Čepeľ jednoručná, pravá, široká - 1/10/200
16803 Čepeľ jednoduchá, ľavá, úzka - 1/10/200

16803/1 Čepeľ jednoduchá, ľavá, úzka 1 1
16804 Čepeľ jednoduchá, ľavá, široká - 1/10/200
16805 Čepeľ dvojitá, stredná - 1/10/200

16805/1 Čepeľ dvojitá, stredná 1 1

Náradie

Top kúpa

16814

16815

16801

16803

16805

Top kvalita
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VC315V

VC316V

VC317V

• rukoväť z tvrdého dreva ergonomicky tvarovaná pre bezúdržbovú prácu •
nehrdzavejúca uhlíková oceľ najvyššej kvality pre najvyššiu trvanlivosť a opätovné
brúsenie • 20 cm obojstranná dĺžka čepele v úzkych a širokých prevedeniach •
dvojstupňové brúsenie pre maximálnu presnosť • pre veterinárov, kováčov a
poľnohospodárov

ref. č. popis €

VC300V Jednorežová čepeľ, pravá, úzka 1/10/150
VC302V Čepeľ s jedným okrajom, pravá, široká 1/10/150
VC305V Čepeľ s jednou čepeľou, ľavá, úzka 1/10/150
VC307V Čepeľ s jednou čepeľou, ľavá, široká 1/10/150

Štandardný dvojčepeľový kopytný nôž
• rukoväť z tvrdého dreva ergonomicky tvarovaná pre bezúdržbovú prácu •
nehrdzavejúca uhlíková oceľ najvyššej kvality s najvyššou trvanlivosťou a
opätovným brúsením • Dĺžka čepele 20 cm s dvojitou hranou v úzkej, strednej a
širokej konštrukcii • 2-stupňové brúsenie pre maximálnu presnosť
• pre veterinárnych lekárov, kováčov a farmárov

ref. č. popis €

VC315V Dvojita čepeľ, úzky 1/10/150
VC316V Dvojita čepeľ, stredný 1/10/150
VC317V Dvojitá čepeľ, široký 1/10/150

Kpytný nôž Profi dánsky dizajn
• tepelne spracovaná rukoväť z tvrdého dreva ergonomicky tvarovaná pre bezproblémovú prácu
• nehrdzavejúca uhlíková oceľ najvyššej kvality pre najvyššiu trvanlivosť a opätovné brúsenie
• Dĺžka čepele 19 cm v úzkom prevedení aj pre detailnú prácu (dánsky dizajn)
• 2-stupňové brúsenie pre maximálnu presnosť • pre profesionálnych užívateľov

Profesionálne nástroje!

ref. č. popis €

VC310V Jednorezová čepeľ, pravá, úzka 1/10/150
VC311V Jednorezová čepeľ, lavá, úzka 1/10/150

Kopytný a pazúrový nôž Profi
• rukoväť z tvrdého dreva ergonomicky tvarovaná pre bezúdržbovú prácu •
nehrdzavejúca uhlíková oceľ najvyššej kvality s najvyššou trvanlivosťou a s
opätovným brúsením • dĺžka čepele 20 cm v úzkom prevedení aj pre detailnú
prácu • dvojstupňové brúsenie pre maximálnu presnosť
• mimoriadne ostré skalpelové brúsenie • pre profesionálnych používateľov

Profesionálne nástroje!

ref. č. popis €

VC320R Jednorezová čepeľ, pravá, úzka 1/10/150
VC321R Jednorezová čepeľ, lavá, úzka 1/10/150

Aesculap Kopytný a pazúrový nôž             
Štandardný jednobodový nôž na kopytá a pazúre

VC300V

VC302V

VC305V

VC307V

VC310V

VC311V

VC320R

VC321R
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Diamantová ostrosť Stick DICK
• celková dĺžka 31 cm • efektívny profesionálny nástroj • dĺžka tyčinky a
diamantovej vrstvy sú ideálne na brúsenie čepele a okrajov všetkých druhov
nožov • s ergonomickým záberom a závesným okom • dlhá životnosť • aj
pre iné rezné nástroje

ref. č. €

16169 1/5

Kopytá rašpľa DICK
• rašpľa so syntetickou rukoväťou • veľmi
efektívna s extra ostrým a hlbokým šupinkom
povrchom  na jednej strane, na druhej strane
hrubý súbor výčňelkou

ref. č. popis €

16168 200 x 45 x 5 mm 1/5
16165 300 x 42 x 5 mm 1/5

Rezacia čepeľ DICK
• sekacia čepeľ v tvare sekerky • obzvlášť brúsená čepeľ • vysokokvalitná
nehrdzavejúca oceľ • s mäkkým PVC držadlom • dĺžka: 36 cm • šírka: 3,1 cm

ref. č. €

1657 1/10

Stojan na kopá EcoFlex
Nové riešenie 2 v 1 na ošetrenie predných a zadných kopýt. Kôň je schopný relaxovať 
viac počas starostlivosti o kopytá bez toho, aby ste museli niesť jeho váhu. 
• chráni chrbát a kolená
• jednoduché použitie
• veľmi presné a jednoduché nastavenie výšky vďaka skrutkovacej skrutke
• nosná plocha pre predné kopyto vyrobené z odolnej tvrdenej gumy
• oporný popruh pre zadné kopyto vyrobené z mäkkého a trvanlivého polypropylénu
• inovatívny dizajn znižuje riziko poranenia pri starostlivosti o kopytá
• vhodné pre rôzne veľkosti a plemená koní
• vhodný aj pre staršie kone, ktoré potrebujú viac komfortu a pomoc pri starostlivosti o kopytá.

ref. č. pracovné výšky €

16180 35 - 63 cm 1

pre predné kopytá pre zadné kopytá

Náradie

Top kúpa
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Bandáž na kopytá Kromberg 
• čierna • ochranná bandáž pre kone

ref. č. dĺžka šírka MQ €

1638 25 m 45 mm 5 1/5/60

Vet Tape 
• s vysoko lepiacim gumovým lepidlom • vynikajúce lepiace vlastnosti
• dobre skúšaný ako kopytový obväz • porézny

Odporúčanie od veterinárnych lekárov!

ref. č. dĺžka šírka farba €

16388 50 m 50 mm biela 1/12
16390 50 m 50 mm čierna 1/12

Rašpľa s rúčkou
• dĺžka hrotu: 35 cm • dĺžka rukoväte: 12,5 cm
•

ref. č. €

16161 1/5/20

Rašpľa
• rovná verzia • dĺžka cca. 35 cm • šírka cca. 3,6 cm
• hrúbka cca. 7,5 mm • mimoriadne ostrý a hlboký zásah škrabáka

ref. č. €

1616 1/5/40

Sekacia čepeľ
• z nehrdzavejúcej ocele • mierne ohnutá a naostrená • dĺžka cca. 30 cm
•  • šírka cca. 3 cm

ref. č. €

1615 1/10/60

Ostriaci kameň kameň
• na kopytá • plochý oválny tvar

ref. č. €

1612 1/200

Náradie

Top Seller

NEW
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Shoeing Mallet DICK 
• vyrobený z bukového dreva • robustný dizajn • cca. 30 cm
•

ref. č. €

32670 1

Kováčske kladivo
• kovaný model • oceľová vystužená drevená rukoväť
• dĺžka približne 33 cm

ref. č. €

1650 1/12/48

Kliešte
• približne. 30 cm dĺžka • z ocele • s rovnými rúčkami

ref. č. €

1619 1/6/30

Kopytné kliešte
• približne. 36 cm dlhé • odolné

ref. č. €

16182 1/5/25

Kopytné kliešte KNIPEX 
• s nitovým kĺbom • lakované čierne  • cca. 30 cm
dlhé • stupeň tvrdosti cca. 56 HRc • špeciálna
nástrojová oceľ, olejom tvrdená

ref. č. €

1618 1/6

Nitovacie kliešte
• približna dĺžka 35 cm

ref. č. €

1666 1/6/36

Náradie

Top kvalita
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Šparák skonskou hlavou
• vyrobené z plastu • s čistiacou kefou

ref. č. farba €

321616 fialová 1/100/200
321617 zelená 1/100/200
321618 oranžová 1/100/200

Šparák s kefkou
• robustný šparák so kefkou

ref. č. farba €

321145 červená 1/100/200
321146 modrá 1/100/200
321147 zelená 1/100/200
321148 žltá 1/100/200
321149 čierna 1/100/200

Šparák
• na škrabanie a lepšie čistenie kopyta • rukoväť z
robustného plastu
•

ref. č. farba €

321647 modrá 1/250/500
321656 červená 1/250/500
321657 zelená 1/250/500
321658 žltá 1/250/500
321659 čierna 1/250/500

Multifunkčný nôž
• dlhý asi 10 cm • s krásnou drevenou rukoväťou • čepeľ vyrobená z prvotriednej
nehrdzavejúcej ocele • so šparákom, univerzálnym nožom, nožom na kopytá,
otváračom na fľaše a otváračom na konzervy

ref. č. €

32679/1 1
32679 1/12/120

Štetec na kopytá s púzdrom
• praktické a čisté pri používaní alebo skladovaní

ref. č. €

3285 1/100/200

Štetec na kopytá s púzdrom
•

ref. č. €

3282 1/75/150

Náradie
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Olej na kopytá Prémium
• vysokokvalitný kopytový olej z rastlín na podporu rastu kopýt • chráni kopytá pred
vysušením a lámaním • dáva kopytám starostlivý a zdravý vzhľad • pri každodennom 
používaní dáva kopytám najlepšiu ochranu pred vonkajšími vplyvmi • udržuje 
rohovinu kopytoa pružnú a priedušnú, takže kopyto je optimálne vyživované a 
zachováva prirodzený lesk

321593: praktická fľaša so štetcom pre jednoduchú a čistú prácu

ref. č. obsah €

321511 500 ml 1/6
321593 500 ml so štetcom 1/6

Mazanie na kopytá
• s rastlinnými olejmi, prírodnými voskami a výťažkom z
vavrínu • chráni kopytá pred vysušením a lámaním• dáva
kopytám starostlivý a zdravý vzhľad • pri každodennom
používaní dáva kopytám  najlepšiu ochranu pred vonkajšími
vplyvmi • udržiava kopytá pružné a priedušné, takže sa
kopyto optimálne vyživuje a zachováva prirodzený lesk •
obsah je biologicky odbúrateľný

extrakt z vavrínu

ref. č. obsah farba €

321507 1000 ml čierna 1/12
321508 1000 ml zelená 1/12

Bylinkový balzam na kopytá
bez parafínu
• v praktickej dávkovacej nádobe so štetcom
• vyrobené zo 100% prírodných surovín (repkový olej, bambucké maslo, včelí vosk, bobkový olej,
jojobový olej, ricínový olej, olej z makadamových orechov, aloe vera, rozmarín, propolis)
• zabraňuje vzniku trhlín, spevňuje kopytá a udržuje ich pružnosť
• kopyta a korunka sú udržiavané a pružné
• priedušná vrstva chráni kopytá pred škodlivými organizmami

ref. č. obsah €

325130 300 ml 1/12

Bukový decht - TarPaste
• viskózny, vysokokvalitný decht z bukového dreva • dobre skúšaná látka
pre starostlivosť o kopytá a pazúry
• vhodné ako atraktant pre diviaky a jelene

ref. č. obsah €

1635 1 kg 1/12 360
16350 5 kg 1 102
16351 25 kg 1 12

Starostlivosť

Top kúpa

Top kvalita

Top kúpa

Top kvalita
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Mazanie na kopytá Euro-Hoof  
• chráni kopyta proti Lámavosti a praskaniu
• s repkovým olejom a vazelínou

ref. č. obsah €

1644 1000 ml 1/12

PEDOCAN olej na kopytá
PEDOCAN olej na kopytá sa stará o kopytá špeciálnym spôsobom tým, že sa 
rýchlo vsiakne do kopytnej hmoty, a preto nezakrýva póry z kopyta. Má 
pozitívny účinok pri každodennom používaní a posilňuje kopytá. Podkovy 
dlhšie vydržia. Dobrá starostlivosť tiež zabraňuje zápalom a zakrpatenému 
rastu kopýt.

ref. č. obsah €

32540 500 ml 1/24

z 100% čistých rastlinných olejov!

PEDOKÜR olej na kopytá s tužidlom 
• má pozitívny účinok vďaka špeciálnym zložkám, čistému rastlinnému oleju a pri
každodennej aplikácii  posilňuje kopytá • podkovy vydržia dlhšie

ref. č. obsah €

32547 500 ml 1/12

z 100% čistých rastlinných olejov!

Starostlivosť
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PEDOCAN posilňujúca mast
Nevyhnutné pre pravidelnú starostlivosť o kopytá a prevenciu suchých, popraskaných kopýt. PEDOCAN 
Hoof Strengthener posilňuje a stará sa prirodzene. Vysoko kvalitné oleje a vosky v spojení s cennými 
prírodnými zložkami majú za následok osviežujúci účinok. Podporuje rast, udržuje rohovinu pružnú, 
chráni pred vyschnutím a krehkosťou.

ref. č. obsah €

32542 450 ml 1/20
32543 1000 ml 1/12

Výrobok starostlivosti o celé kopyto.

Starostlivosť

Pedocryl Liečba kopýt
Jedinečná formulácia zaručuje, že dôležité stavebné prvky, ako je keratín, zinok a metionín 
(dodávateľ síry), sa dostanú do kopyta rýchlo a priamo. Akonáhle je na kopyte, regeneruje 
ho, poskytuje mu vlhkosť a vracia chýbajúcu pevnosť a pružnosť.

• jedinečný efekt pre problémové kopytá
• prirodzený vzorec bez rozpúšťadiel
• nahrádza chýbajúce živiny a opravuje poškodené kopyto
• hlboko preniká do rohoviny, spevňuje a stabilizuje ju
• krajšie a výživenejšie kopytá po niekoľkých týždňoch

ref. č. obsah €

321499 250 ml 1/6

Pedoklean hygienický čistič
Hygienický čistiaci prostriedok pre kopytá,  a strelky
• čistí jemne a automaticky, spoľahlivo odstraňuje biofilmu na kopyte a strelke a súčasne sa
stará o kopytá
• pravidelné čistenie pomocou čistiaceho prostriedku PEDOCLEAN Hygienic Cleaner
zabraňuje tvorbe škvŕn a hniloby
• môže byť aplikovaný riedený alebo čistý
• s praktickým a hygienickým dávkovacím čerpadlom
• zložky zahŕňajú aloe vera, zinok CPA, aminokyseliny, starostlivosť komplex, zosilňovače
konzistencie

ref. č. obsah €

321500 200 ml 1/12

Equiskin vyvážená starostlivosti o pleť
Ideálna a dokonalá starostlivosť o zasiahnutú kožu koňa - dokonca aj pre 
letný ekzém a lupiny.

• znižuje svrbenie a sklon k škriabaniu
• s prírodnými olejmi a vitamínmi, ktoré vytvárajú a regulujú vlhkosť

pokožky
• s materovým extraktom pre stabilnú kožnú flóru a pre dosiahnutie

dobrého stavu pokožky
• s prírodným biabololom, aktívnou zložkou v harmančeku, na

upokojenie dokonca veľmi zhoršených ekzémov kože

ref. č. obsah €

325077 250 g 1/12

Novinka

Novinka

Novinka
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Euro-olej na kožu 
• robí  kožu hladkou, odolnou a vodoodpudivou • pre sedlá, uzdy a všetky obyčajné

kožené výrobky

ref. č. obsah €

3235 500 ml 1/24
3236 1000 ml 1/12

Euro-mazanie na kožu 
• najlepší výrobok starostlivosti o všetky druhy kože • rýchlo
preniká do kože • je jemný a hladký a impregnuje

ref. no. obsah €

3234 450 ml 1/20
3233 1000 ml 1/12

Mydlo na kožu
• obsahuje glycerín • súčasne čistí a ošetruje • všetky kožené
výrobky, topánky a čižmy opäť svietia • s hubkou

Glycerínové mydlo s hubkou
ref. č. obsah €

32550 250 g 1/24

Mydlo na sedlo
• obsahuje kombináciu tukov vyvinutých na natívnej báze, ktorá pokrýva
kožu s ochranným a konzervujúcim náterom • dokonca aj veľmi
opotrebovaná koža zostáva jemná a hladká

s prostriedkom na ochranu kože!ref. č. obsah €

32551 200 g 1/16

Olej na kožu s včelým voskom 
• na ošetrovanie a starostlivosť o kožu • zabraňuje krehkosti •
zachováva kožu, je mäkká a odolná • odpudzuje vodu a špinu
vďaka technológii NANO!

so samočistiacimi vlastnosťami!

ref. č. obsah €

32552 1000 ml 1/12

Krém na kožu so včelým voskom 
• udržiava hodnotu a prirodzené vlastnosti kože • čistí povrch a
preniká hlboko do pórov • s pravým včelím voskom • zachováva
kožu a posiluje jej odolnosť proti roztrhnutiu  • s vlastnými
čistiacimi vlastnosťami!
• vodu a špinu odpudzujúca technológia NANO!

s pravým včelím voskom!

ref. č. obsah €

32553 450 ml 1/20

Starostlivosť o kožu
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Leather 3in1 
Pre každého, kto chce čistiť a starať sa o hladkú kožu jednoducho a rýchlo! Zjednodušuje časovo náročnú starostlivosť o 
kožu: kvapkajte roztok do studenej vody, krátko namočte špinavú kožu do kvapaliny a vytrite ju do sucha! Po niekoľkých 
(cca 15) minútach môže byť koža znovu použitá. Jednoducho utrite topánky, sedlá a ďalšiu hladkú kožu a máte  hotovo!

• 3 v 1: jeden výrobok, tri výsledky - čistenie, starostlivosť a mazanie!
• pre všetky hladké kožené sedlá a uzdy
• jednoduché použitie bez čistenia - pracuje automaticky za niekoľko minút

extrémne ekonomický koncentrátref. č. obsah €

321594 1000 ml 1/12

Olej na kožu Prémium 
• olej s včelím voskom • Vhodný na starostlivosť o uzdy, sedlá, topánky a
všetky hladké kožené výrobky • komponenty, ktoré čistia a ošetrujú,
prenikajú hlboko do kože, aby bola odolná voči roztrhnutiu • vybrané oleje
chránia pred vlhkosťou a plesňou
• Stará sa o kožu, ktorá je vystavená silnému opotrebovaniu a obnovuje stratu
lesku

so včelým voskomref. č. obsah €

321591 500 ml 1/6
321592 1000 ml 1/12

Mydlo na kožu a sedlá
• pre hladkú, semišovú a nubukovú kožu • odstraňuje aj tie najtvrdšie škvrny a
robí kožu úžasne pružnou • mierne a jemné čistenie • obsahuje špongiu

ref. č. obsah €

32537 400 ml 1/6

Olejový sprej na kožu
• vysoko kvalitné oleje robia kožu mäkkou a pružnou • špeciálna zložka preniká hlboko do pórov a dodáva
koži dôležité živiny • chráni kožu pred vyschnutím a bráni prenikaniu vlhkosti a UV žiarenia • jednoduché
použitie: Funkcia rozprašovania rozdeľuje olej rovnomerne po povrchu

ref. č. obsah €

321586 225 ml 1/12

Mazanie so všelým voskom
• chráni kožu pred vlhkosťou, plesňou a praskaním • vhodná pre starostlivosť o
uzdy, sedlá, čižmy a všetok hladký kožený tovar • stará sa o kožu, ktorá je
vystavená silnému opotrebovaniu a obnovuje stratený lesk • vybrané rastlinné
oleje prenikajú hlboko do kože poskytovanie výživy, ochrany a starostlivosti •
opotrebovaná koža sa znova stane pružnou pri pravidelnom používaní

ref. č. obsah €

321514 450 ml 1/12
321566 1000 ml 1/12

Starostlivosť o kožu

Top kvalita

Top kúpa
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Pasca na hmyz TaonX 
• každá záchytná pasca znižuje prítomnosť hmyzu až o 95% v bezprostrednej
blízkosti a má maximálny efektívny dosah cca. 10 000 m²
• absolútne netoxický a ekologický
• ľahko sa montuje a je mimoriadne odolný
• 2-ročná záruka na mechanické časti
• výška nad úrovňou podlahy: 2,20 m
• hmotnosť: 20 kg
• priemer dáždnika: cca. 91 cm
• Ako funguje pasca? Guľa sa zahrieva, simulujúc cieľový objekt pre hmyz. Po
neúspešnom pokuse o odobratie krvi sa hmyz odoberá vertikálne a detekuje
svoj jediný predpokladaný východ ako kontajner.

Môžu sa používať tam, kde je nepríjemný hmyz:
• Konské výbehy • Jazdiarne • Kraviny
• Golfové ihriská • Záhrady a parky (voda)
• Zábavné parky • pozdĺž jazier a riečnych brehov

ref. č. popis €

323520 Pasca na hmyz TaonX 1 36
323511 Náhradný kontajner 1/40 -

Ochrana proti hmyzu

Tip: naplňte kontajner 
s vodou
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Pasca na hmyz TaonX Eco
Ekologická verzia úspešnej pasce  TaonX! Pre tých, ktorí majú menšie priestory na 
ochranu alebo kde výrobok nemožno namontovať na podlahu!
• každá záchytná pasca znižuje prítomnosť hmyzu až o 95% v bezprostrednej blízkosti a
má maximálny efektívny dosah cca. 5 000 m²
• úplne netoxický a ekologický
• jednoduché zostavenie a zavesenie na stromoch atď. Pomocou dodanej reťaze
• 2-ročná záruka na mechanické časti
• priemer dáždnika: cca. 88 cm
• dodávaný balík: guľa vr. pumpového a textilného pásu, textilný dáždnik, splietaný drôt
na rozťahovanie dáždnika, pozinkovaný držiak kontajnerov, popruhy a karabínka, 3-
dielny textilný pás s karabínkou a 100 cm reťaz na zavesenie pasce, návod na používanie
• súprava montáže na stenu  je možné objednať samostatne (položka 323506)
• Funkčnosť systému TaonX: slnko ohrieva čiernu guľku a simuluje teplo ktorým je hmyz
priťahovaný. Keď hmyz zistí, že pokus je neúspešný, hmyz inštinktívne vyletí a
nevyhnutne pristane v pasci.

ref. č. popis €

323500 Pasca na hmyz TaonX Eco 1 48
323506 Držiak na stenu 1/10 300
323511 Náhradný kontajner 1/40 -

Ochrana proti hmyzu

Pasca na hmyz TaonX  Mini
Účinná pasce v malom formáte pre vonkajšie plochy s rozlohou do 100 m²

Minimalistické rozmery znamenajú, že TaonX Mini je vždy veľmi jednoducho 
inštalovateľný kdekoľvek. Jediná vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že pasca 
by nemala byť zavesená vyššie ako 180 cm a nie nižšia ako 100 cm (spodná 
hrana gule).TaonX Mini môže byť rýchlo a bezpečne inštalovaný v stajniach, v 
záhradách, ale aj v kempingoch, golfových ihriskách a parkoch, s niekoľkými 
akciami. Držiak na stenu (# 323506) je ideálnym doplnkom.

• každá pasca redukuje prítomnosť hmyzu až o 95% v bezprostrednej blízkosti a
má maximálny efektívny dosah cca. 100 m²!
• úplne netoxický a ekologický
• Jednoduchá konštrukcia
• hmotnosť: cca. 1,545 g
• priemer dáždnika: cca. 35 cm

ref. č. popis €

323509 Pasca na hmyz TaonX  Mini 1/4 96
323506 Držiak na stenu TaonX Eco 1/10 300

323506

323506
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Spej proti hmyzu TaonX Booster * 
• vysokointenzívny odpudivý prostriedok s účinnou ochranou koní pred, komármi a ostatnými
článkonožcami
• inovatívny sprejový systém s výnimočnou hospodárnosťou: 300 ml Booster spreja zodpovedá 550
ml konvenčných spejov s rozprašovačom • 360 ° striekanie bez rušivého zvukového šumu • vďaka
špeciálnemu zloženiu aktívna zložka zostáva účinná po mnoho hodín - aj za najnáročnejších
podmienok • ľahko sa používa • úsporné pri používaní • príjemné arómy • nezanecháva akékoĺvek
zvyšky • pre uvoľnenú jazdu • vhodné aj na použitie v turnajových športoch

chráni až 12 hodín100% biologicky odbúrateľný

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)

ref. č. obsah €

321596 300 ml 1/6

Krém proti hmyzu TaonX * 
• inovatívny krémový repelent s účinnou okamžitou ochranou proti hmyzu • pre
cielené použitie v citlivých oblastiach • žiadna neúmyselná aplikácia na oblasti, ako sú
oči alebo nosné dierky • s masážnou kefkou pre vynikajúcu toleranciu procesu
aplikácie • ľahko použiteľné a úsporný • vhodné aj na športové turnaje

chráni až 6 hodín100% biologicky odbúrateľný

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)

ref. no. content €

328780 250 ml 1/12

Sprej proti hmyzu TaonX* 
• účinne chráni pred napadnutím koní komármi a ostatnými
článkonožcami • vďaka špeciálnemu zloženiu zostáva účinná
zložka dlhodobo účinná - aj za najťažších podmienok • neškodná
pre ľudí a zvieratá - ľahko sa aplikuje - je hospodárna na použitie
- príjemná vôňa - 100% biologicky odbúrateľná
• ľahko sa používa • úsporný • príjemný zápach

100% biologicky odbúrateľný

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)

ref. č. popis obsah €

321571 Spry proti hmyzu TaonX* 1000 ml 1/6
321679 Spry proti hmyzu TaonX* 5000 ml 1/4
15564 Nádoba sorozprašovačom - 1/20

Repelent sprej MuscaBlock * 
• efektívny repelent proti hmyzu • dobre znášaný s príjemnou vôňou •
špeciálna formulácia znamená, že aktívna zložka sa uvoľňuje postupne po
mnoho hodín

účinné látky
Geraniol
Lavandin oil

ref. č. obsah €

299720 500 ml 1/6

Ochrana proti hmyzu

* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

chráni až 6 hodín

chráni až 6 hodín

NEW
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Ochranný sprej Bremsentod (konský repelent) *
• Insekticíd na kontrolu hmyzu
• na aplikáciu na zviera (kôň)
• rozprašovač pripravený na použitie pre súkromné osoby a odborníkov
• účinné až tri dni
• približná dávka na zviera je 12 ml

Chráni až 3 dni!účinné látky
Permethrine

ref. č. obsah €

15434 1000 ml 1/12

CLAC Fly repelent deodorant *
• udržiava mušky v bezpečnej vzdialenosti • kombinácia
prírodného levanduľového oleja a vybraných komponentov
starostlivo chráni a vyživuje srst a pokožku

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)
levandulový olej

ref. č. obsah €

321515 500 ml 1/24
321516 1000 ml 1/12

CLAC Fly repelent Gel * 
CLAC muchy, ovady, kliešte a iný bodajúci hmyz mimo vášho kona s modernými 
aktívnymi zložkami a prírodným levandulovým olejom. Súčasťou kombinácie prírodného 
levanduľového oleja a vybraných zložiek  je starostlivosť a ochrana pokožky a kožušiny.

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)
levandulový olej

ref. č. obsah €

321523 500 ml 1/20

Prírodný cesnak
• dobré pre trávenie a metabolizmus • zlepšuje krvný
obeh • funguje ako repelent proti múcham a inému
hmyzu • odporúčanie kŕmenia: podľa potreby 25-50 g na
veľkého koňa

ref. č. obsah €

32504 1 kg 1/6

* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

Ochrana proti hmyzu
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* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

BALLISTOL Stichfrei repelent proti komárom* 
pre jazdcov
• odpudzuje komáre, kliešte, muchy, komárky, roztoče, tropické komáre a
kousajúce domáce lúče • pracuje až 8 hodín • vyživuje pokožku, chráni pred
suchosťou a tiež má chladiaci účinok • obsahuje UV-B SPF 6 • príjemné
poslané a dermatologicky testované s hodnotením "veľmi dobré"

pracuje až 8 hodín

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)

ref. č. popis obsah €

29851 Pumpička 10 ml 1/30
29852 Pumpička 100 ml 1/20
29854 Spray 125 ml 1/20
29853 Spray 500 ml 1/12

Ballistol repelent pre zvieratá * 
• chráni proti komárom   muškám, kliešťom a roztočom až
do 8 hodín • vyživuje a chráni pokožku vášho zvieraťa •
príjemne vônia • obsahuje známy repelent proti komárom
• dermatologicky testované ako "veľmi dobré" • odporúčané
veterinármi • vhodné aj pre malé zvieratá, ako sú králiky

pracuje až 8 hodín
IR 3535

ref. no. popis content €

321588 Flaša s royprašovačom 600 ml 1/6
321589 kanister 5 l 1

Ochrana proti hmyzu
cit KeinStich * 
Ochranný sprej proti bodavému a kúsajúcemu hmyzu.
 • Cit KeinStich forte je vysoko koncentrovaný a pôsobí až 8 hodín na komáre a až 4 hodiny
na ovady a muchy.
• Cit KeinStich forte je dermatologicky testovaný a bol hodnotený ako "veľmi dobrý" a je vhodný pre deti
vo veku od 2 rokov
• Cit Keinstich forte je ideálny pre jazdcov, poľovníkov, farmárov a každého, kto je v pravidelnom kontakte
s prírodou
• Cit KeinStich forte s vodnou konzistenciou je určený na striekanie na oblečenie atď., Ako aj na pokožku
• Cit KeinStich forte je tiež tropikalizovaný
• účinná zložka bola testovaná proti všetkým druhom komárov, kliešťov a múch a proti mravcom  - a
výsledky boli vždy výnimočné!
300 ml rozprašovacia fľaša:
• veľmi jemná sprejová hmla
• ako bežný 550 ml postrekovač
• tiež rozprašuje hore nohami

Pre jazdcov - dermatologicky testované a zistené ako "veľmi dobré"!

účinné látky
Saltidin® (Icaridin)

ref. č. popis obsah €

29892 Cit KeinStich forte 100 ml 1/24
29908 Cit KeinStich forte 300 ml 1/6
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Pamlsky 

Delicious pamlsky Originál 
• ako odmena miesto cukru • s hroznovým cukrom, bohatými
stopovými prvkami, minerálmi a mnohými ďalšími vitamínmi •
pochúťka pre kone a poníky ako odmena • pedagogicky užitočná •
jeho chuť bola prispôsobená obľúbenosti koní

ref. č. obsah €

32500 1 kg 1/10
32501 3 kg 1/5

Delicious pamlsky s bobuľami 
• lahodné dobroty s vybranými bobuľami • na špeciálnu odmenu
s množstvom vitamínov a minerálov rôznych bobúľ

ref. č. obsah €

32499 1 kg 1/10

Delicious banánové pamlsky 
Kone milujú banán • veľké "ďakujem" pre vášho koňa

ref. č. obsah €

32569 1 kg 1/20

Delicious bilinkové pamlsky 
• aby sa zabránilo symptómom súvisiacim s nedostatkom potravín
• skúsenosti ukazujú, že obsahujúce bylinky majú pozitívny účinok
na orgány trávenia a sliznice
•

ref. č. obsah €

32571 1 kg 1/10

Jablková príchuť
• jablková chuť dopĺňa náš široký sortiment

ref. č. obsah €

32577 1 kg 1/10

Delicious mrkvové pamlsky 
• chutí lahodne • obsahuje beta-ošetrovateľskú látku

metabolizovanú

ref. č. obsah €

32579 1 kg 1/10

Ľanový olej PLUS
• obsahouje zlatý lisovaný hroznový olej, obzvlášť bohatý na
antioxidant OPC.
• bohatý na ľanové kyseliny • posilňuje a uvoľňuje svaly
• podporuje metabolizmus a trávenie
• dáva srsti hodvábny lesk
• podporuje fázu rastu

ref. č. obsah €

32574 1000 ml 1/12

Vždy používajte doplnkové krmivo spolu s krmivom  / alebo pitnou vodou!
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Delizia doplnkové krmivo

Delizia ovocné likitky 
• vyrobené z ovocnej šťavy a čistého
hroznového cukru
• ideálne na odmeny, na cestách
• praktická veľkosť pre jednoduché použitie
• znovuuzatvárateľné

ref. č. popis obsah €

325139 čerešňa 650 g 1/12
325140 čučoriedka 650 g 1/12
325141 jablko 650 g 1/12

Novinka

Novinka

Delizia slatkosti 
• špeciálna starostlivosť o kone
• skutočný pocit chuti s ovocím a vhodnými bylinkami
• vysoko kvalitné a prírodné ingrediencie hýčkajú vášho koňa
• obohatené o základné vitamíny a minerály

ref. č. popis obsah €

325136 černice/šípky 600 g 1/12
325137 jahoda / mäta 600 g 1/12
325138 jablko / škorica 600 g 1/12

Ovocný lýz
Doplnkové krmivo pre kone
• ideálne zamestnanie pre kone v boxoch, stajniach alebo v uzavretých priestoroch • zmierňuje nudu a
zabraňuje zlým návykom, hodinárčenie, klkanie atď. • k dispozícii v jablkových a banánových a malinoých
príchutiach • s vitamínom E • s držiakom ju môžete ľahko upevniť  • sedí aj na iné lýzi (napr. Likit) • (bez
držiaka): 650 g

Kvalita z Bavorska!

ref. č. popis €

322705 jablko 1/12
322706 banán 1/12
322707 malina 1/12
324792 drziak 1
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Delizia doplnkové krmivo

Delizia - pamlsky 
Zdravý spôsob, ako odmeniť svojho koňa -
chutné a prírodné!
• k dispozícii v rôznych príchutiach
• vyrobené z vysoko kvalitného
zrna, prirodzene bohatého na
vitamíny a minerály

Kvalita z Bavorska!

ref. č. popis obsah €

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 sladkého drievka 1 kg 1/12 360
325018 sladkého drievka 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

Delizia organické pamlsky
Zdravý spôsob odmeňovania vášho koňa - chutné a prírodné!
 • 100% organické zložky • vyrobené zo starostlivo vybranej vysúšanej trávy
(klasickej) alebo trávy a bylín (bronchiálne) s prídavnými pšeničnými otrubami a
repnou melasou • s prirodzene vysokým obsahom vitamínov a minerálov

Kvalita z Bavorska!

Monitorované podľa DE-ÖKO-006 (ABCert)!

ref. č. popis obsah €

325001 Organic CLASSIC 1 kg 1/12 360
325002 Organic CLASSIC 3 kg 1/10 150
325003 Organic BRONCHIAL 1 kg 1/12 360
325004 Organic BRONCHIAL 3 kg 1/10 150



186

Delizia lýzací a žuvací blok 
Vyrobené z obilia, ovocia a zeleniny

Tiež sa hodí do držiaka na lýz Delizia

• llýzací a žuvací blok na odstránenie nudy s extra ovocím, zeleninou a obilím • je 
ideálnym spôsobom, ako si kôň može krátiť čas v maštali alebo na lúke • vyrobené 
výhradne z prírodných surovín, bez konzervačných látok a bez umelých príchutí • 
vysoko kvalitné prísady, ako je ovos , kukurica, ľanové semienko, ovsené vločky, 
sušené jablká a mäkké kukurice zaisťujú príjem  minerálov a stopových prvkov pri 
žuvaní 

ref. č. popis €

322709 Delizia lýzací a žuvací blok 400g 1/12
324792 Držiak 1

Delizia doplnkové krmivo

Delizia musli tyčinky 
• špeciálne "ďakujem" pre vášho koňa • obsahujú rôzne cereálne
vločky, ovocné a zeleninové vločky • k dispozícii v rôznych príchutiach
• špeciálny tvar a balenie ich robí skvelými pochúťkami • 2 x 50 g

Kvalita z Bavorska!

ref. č. popis MQ €

325101 jablko 12 1/12
325102 banán 12 1/12
325100 mrkva/med 12 1/12

Delizia bronchiálny lýz
Minerálny, vitamínový a stopový prvok sa zmieša s bylinami pre celkovú starostlivosť o vášho koňa. 
• dá sa použiť na pasienkoch, vo výbehu alebo v boxe • dodatočné
poskytnutie minerálneho krmiva alebo mineralizovaného koncentrátu nie je
potrebné • obsahujúce bylinky sú prospešné a majú oslobodzujúci účinok na
celý dýchací systém, posilňuje prirodzeným spôsobom • zabalené v
bezpečnej kŕmnnej nádobe, ktorá sa môže opätovne použiť. Odporúčanie na
kŕmenie: 300 g na zviera denne

ref. č. obsah €

325125 6 kg 1

Vrecko na pamlsky PRO 
• vyrobené z nehlučného a trvanlivého polyesteru
• s krúžkovou vložkou a rozťahovacím otvorom
• umývateľný vnútorný materiál
• so skobou
• kapacita: cca. 500 ml

ref. č. €

81449 14 x 11 x 14 cm 1/6/144
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Delizia doplnkové krmivo
Biotin 2000 Super 
Doplnkové krmivo pre kone
Biotin 2000 Super je komplexný prípravok, ktorý posilňuje šľachy a kĺby, zlepšuje rast kopýt a 
posilňuje koronárne pásmo, spojivové tkanivo, kopytá a kožu.
• vysoko kvalitný biotínový prípravok obsahujúci zinok, kremelinu a síru • biotín je nevyhnutný
vitamín, ktorý napomáha tvorbe tvrdých proteínových keratínov v koži, vlasoch a kopytách • kremeľ
doplňuje požiadavky kôry na kyselinu kremičitú a má aktivačný a posilňujúci účinok na koži. Rôzne
problémy s kožou, ako sú problémy s koronárnym pásom, ekzémom a vyrážkami • Zinok hrá dôležitú
úlohu pri tvorbe a regenerácii kožných, vlasových a rohovynových buniek • síra (DL-metionín) je
prínosom pre rast buniek rohoviny a znižuje kontamináciu škodlivými látkami • pokyny pre kŕmenie:
cca. 2 až 4 g / 100 kg telesnej hmotnosti denne

Kvalita z Bavorska!ref. č. obsah €

325118 750 g 1/6

Ľanový olej LinoPur
Priame kŕmenie pre kone
• prírodný, za studena lisovaný ľanový olej, všetky dôležité živiny sú zachované • bohaté na energiu a
vysokú kvalitu
• obsahuje prírodné esenciálne mastné kyseliny a vitamíny • mimoriadne dobre stráviteľné • vhodné pre
vysoko výkonné kone, ťažké a staršie kone, žrebné kobyly a kone s tráviacimi problémami a alergiami
• odporúčanie kŕmenia: cca. 2 až 3 polievkové lyžice denne s každým krmivom

Kvalita z Bavorska!ref. č. obsah €

325119 1000 ml 1/15

ArthroFit 20 % 
Doplnkové krmivo pre kone
 • obsahuje 20% extraktu zo slávok zo Zélandu  • pre zdravú chrupavku, kĺby, šľachy a spojivové tkanivá •
poskytuje podporu v situáciách neustáleho stresu a má pozitívny vplyv na mobilitu • vhodný aj pre staršie
koní • bez prísad • odporúčaná krmná dávnka: 30 g denne pre každého plne dospelého koňa (500 kg živej
hmotnosti)

Kvalita z Bavorska!

s 20% výťažkom zo zelených mušlí

ref. č. obsah €

325120 750 g 1/6

MultiVital pelety
Doplnkové krmivo pre kone
 • podporujú a optimalizujú obeh, metabolizmus, plodnosť a
rast • obsahujú organické minerálne komplexy • podporujú
životne dôležitý odpor celého organizmu • zlepšujú pohodu
a výkon koní • odporúčajú kŕmenie: 10 - 20 g denne na 100
kg telesnej hmotnosti

Kvalita z Bavorska!

with vitamins A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12; nicotinic, folic and pantothenic acid 
and essential trace elements such as biotin, iron, zinc, iodine etc.

ref. č. obsah €

325121 4 kg 1/4
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Jedná sa o úplne prirodzený výrobok 
a vyrába sa ručne, a preto sa 
skutočné výrobky môžu od tvaru a 
farby líšiť od znázorneného obrázku.

ref. č. obsah €

325669 1,75 kg 1/12 480
321554 3 kg 1/6 288

Soľ Equisal 
• pre jazdecké, pracovné a plemenné kone • s prídavkom selénu a zinku • vhodné pre
biofarmy • reguluje krvný tlak a hladinu kyseliny  • stimuluje pohyblivosť svalov a nervov
• pre zdravie a výkon

kvalifikované pre ekologické poľnohospodárstvo!

ref. č. popis €

325671 4 kusy - 3 kg, v jednom balení 1 70

Lýzacie soli a držiaky

Držiak na soľ
• inovatívny držiak na soľ vyrobený z nárazuvzdorného plastu • pre rôzne
druhy okrúhlych alebo štvorcových soľných kameňov • s odnímateľnou
vložkou pre okrúhle lízové kamene do hmotnosti 3 kg, napr. Salt-Lick
Equisal • rozmer : 18,5 cm x 19 cm

patentovaný! 

ref. č. popis €

32479 Držiak na soľ bez obsahu 1 150
32480 Držiak na soľ s kruhovou vložkou 1 150

Držiak na soľ kovový
• pozinkované • rozmery: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm

ref. č. €

32472 1 150

Soľ vyrobená z kamennej kryštálovej soli
z Pakistanu
• prírodná soľ * * obsahuje minerály a stopové prvky

* Skalná kryštálová soľ nepochádza z Himalájí, ale skôr z
pohoria nachádzajúceho sa približne 200 - 300 km od nich na
severe Pakistanu.

Držak na soľ štvorec
• plast • bez ostrých hrán • rozmery: cca. 202 x 206 mm •
vnútorné rozmery: 191 x 194 mm • vhodné aj pre 15 kg soľ

ref. č. farba €

324793 čierna 1 275
324794 modrá 1 275
324795 ružová 1 275

Novinka
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Novinka

Terapeutická lopta
• jedlo môže byť umiestnené okolo gule •
jednoduchá montáž v stajňovom a vonkajšom
priestore • veľmi odolná a odolná obruč • cca.
priemer 25 cm

ref. č. €

32390 1/12

Lopta na hranie
• približne. 25 cm Ø • kvôli špeciálnemu ventilu sa
lopta naplní vzduchom • veľmi odolný materiál pre
intenzívnu zábavu a cvičenie • s jablkovou alebo
mätovou príchuťou • príchuť vzdrži cca. 1 rok

ref. č. popis €

32388 jablková príchuť 1/8
32389 príchuť mäty 1/8

Lopta na hranie
• úžasná hračka, s  ktorou sa kone nenudia • cca.
priemer 25 cm • odolný voči silnému
opotrebeniu kvôli robustnému, ale mäkkému
materiálu • s ventilom • dodávaný bez pumpy

ref. č. farba €

32398 červená 1/9
32399 modrá 1/9

Hračky
HeuBoy lopta na jedlo 
• hravo podporuje pomalý a priaznivý kŕmný prívod granúlí
• guľa je zvlášť vhodná na použitie v stájích alebo na
pasienkoch • 19 otvorov pre potraviny s priemerom 70 mm
zabezpečuje dostatok potravín • odolný plast odolný proti
UV žiareniu • až 3 kg krmiva • priemer 40 cm • 1,7 kg
prázdna hmotnosť • plniaci otvor 116 mm zaistený
uzáverom

K dispozícii od marca 2018!

ref. č. popis €

3210386 HeuBoy, červená 1 36
3210385 HeuBoy, modrá 1 36

3210385-1 Kryt pre HeuBoy 1/50 -
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Kamery a monitorovacie zariadenia
IPCams - neuveriteľne jednoduchá inštalácia vďaka funkcii plug & view: jednoducho pripojte fotoaparát k sieti, naskenujete kód QR 
pomocou smartphonu alebo tabletu a aktivujte fotoaparát na svojom smartfóne, tablete alebo počítači. Vhodné pre použitie v sieťach 
alebo na internete. Prístup k internetu káblovým alebo bezdrôtovým pripojením je nevyhnutný! To znamená, že si môžete vychutnať 
živé zábery za menej ako jednu minútu.

 rozsiahle možnosti monitorovania domu, dvora a stajní: živé vysielanie (prenos videa v reálnom čase), snímky,
nahrávanie, detekcia pohybu, rôzne funkcie alarmu
• prístup cez rôzne zariadenia (smartphone, počítač alebo tablet)
• do kamery môžete pristupovať súčasne až 4 používatelia
• novo vyvinutý softvér optimalizuje video streaming podľa dostupnej rýchlosti siete a výkyvov
• robustné puzdro s ochranou IP 65 pre bezpečné používanie v stajniach alebo vonku
• bezplatná aplikácia (www.eyecloud.so) pre systém iOS alebo Android na zariadeniach smartphone alebo tabletoch
• obsiah softvéru, napr. na zobrazenie viacerých kamier na obrazovke, zábery obrazovky, funkcia nahrávania, detekcia pohybu atď.
• funkcia nočného videnia (svetelný senzor, obrazový snímač a IR diódy)
• dodávaný balík: kamera, napájací zdroj, prepojovacie káble, anténa WLAN, návod na obsluhu

IPCam 360° HD 
Internetová kamera pre diaľkové ovládanie s funkciou digitálneho priblíženia! PTZ 
kamery (Pan-Tilt-Zoom) možno diaľkovo ovládať pomocou špeciálneho softvéru z 
počítača, tabletu alebo smartfónu a pohybovať sa s uhlom pozorovania 355 ° 
vodorovne a 85 ° vertikálne.

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

ref. č. €

10811 1/12



191

Kamery a monitorovacie zariadenia
IPCam 2.0 HD 
Internetová kamera pre 
každého!

technické údaje
Snímač obrazu: 1/4“ CMOS
Rozlíšenie: 1280 x 720 (HD)
Snímok za sekundu: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Viditeľný rozsah: 60 °
Počet LED / nočné videnie: 30 / 15 m
Rozsah antény: max. 50 m
Typ prenosu: LAN / WLAN
Typ ochrany: IP65

ref. č. €

10810 1/10

SmartCam HD 
Jedna kamera pre mnohé možnosti! Pre použitie ako hotspot WLAN je možné kameru 
ovládať priamo cez smartphone (bez pripojenia k internetu). Keď sa používajú ako 
kamera v prívese, zvieratá môžu byť monitorované priamo prostredníctvom aplikácie 
(UCCAM) na mobilnom telefóne iPhone alebo Android.
Fotoaparát má výkonný magnetický držiak, ktorý je možné flexibilne upevniť bez 
potreby vŕtania alebo skrutkovania. Výkonné lítium-iónové batérie poskytujú až 6 
hodín požívania videa!

• rozsiahle možnosti dozoru počas prepravy zvierat
• prístup cez rôzne zariadenia (smartphone, počítač alebo tablet)
• robustné puzdro s ochranou IP66
• bezplatná aplikácia pre systém iOS alebo Android na smartphonoch alebo tabletoch
• funkcia nočného videnia (svetelný senzor, obrazový snímač a IR diódy)
• dodávaný balík: kamera, napájací zdroj, anténa WLAN, návod na obsluhu

technické údaje
Snímač obrazu: 1/4“ CMOS
Rozlíšenie: 1280 x 720 (HD)
Viditeľný rozsah: 100 ° široký uhol
Počet LED / nočné videnie: 21 / 5 m
Napätie: 5 V
Batéria: Li-ion 3.7 V / 3000 mAH
Doba prevádzky batérie: 6 h (bez IR LED), 4 h (s IR LED)
Teplota priestoru -10 °C to +50 °C

ref. no. €

10812 1/20
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Stajňová a prepravná kamera Set, 2.4 GHz 
Funkcia 2 v 1 ako prístrešok a príves kamery s rozsahom
do 1200 m!
Kamera do stajňe a prepravníkov 2,5 "LCD monitor umožňuje 
optimálne monitorovanie vášho zvieraťa, napr. pred, počas a po pôrode. 
Pohodlné pre vás, bez stresu pre vaše zvieratá v práci.
• vysokokvalitná kamera IP54, optika na nočné videnie do 15 m,
záznam zvuku, širokouhlý objektív 90 ° • vynikajúci dosah 1200 m
• jednoduchá inštalácia • pripojiteľná k televízoru • môže byť tiež
použitá ako závesná kamera

Pridajte OnLink! aby kamera bola 
prestavená na internetovú kameru!

Dodávaný balík
1 x vodotesná videokamera (IP54) so širokým uhlom 90 °
2 x smerové antény s dosahom 1200 m medzi budovou a domovom
1 x AVLink pre väčší rozsah v dome

1 x bezdrôtový 2,5 "LCD monitor s reproduktorom pre mobilné sledovanie + rozsiahle príslušenstvo

1 x 5 m anténny kábel (pre dom)
1 x 25 m anténny kábel (pre stabilné)

ref. č. popis €

1085 Kamera nastavená na 2,4 GHz 1/5
1086 Dodatočná stabilná kamera vrátane externej antény a video kábla 1/5

Kamery a monitorovacie zariadenia

Tester HK gravidity pre kone
Viac istoty s okamžitou diagnózou. Aby ste sa vyhli nepríjemným 
prekvapeniam, ako sú falošné gravidity alebo nepovšimnuté potraty, 
budete môcť od 12. týždňa rýchlo, ľahko a presne zistiť graviditu 
použitím ozvučenia. Bez toho, aby ste mali skúsenosti o tomto probléme 
alebo trávili veľa času na školení. Všeobecne skúška trvá menej ako 30 
sekúnd.  

ref. č. €

323 1

Top kúpa
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Kamery a monitorovacie zariadenia
Kamera do prepravníku Digital with Monitor 7.0“ 
Digitálny bezdrôtový kamerový systém pre prívesy a prepravníky.
Kamera pre každého, kto chce sledovať všetko na svojej 7 "obrazovke. Vysokokvalitný 
širokouhlý fotoaparát dodáva obrazovke ostré zábery z prívesu. Výkonný balík na sledovanie 
zvierat v prívese počas prepravy.

Camera 

• Obrazový snímač CMOS (510 x 492 pixelov)
• 100 ° zorný uhol
• minimálna expozícia 2 lux / F1,2 & 0 lux (IR zapnuté)
• 5 V DC
• Doba nabíjania: 4 hodiny
• až do 4 hodín v pohotovostnom režime (infračervené
vypnutie) / do 3 hodín (infračervené zapnutie)
• viditeľnosť do 100 m (v závislosti od situácie)
• rozsah nočného videnia 5 m
• rozmery (Š x H x V) 28 x 90 x 28 mm (bez upevnenia)
• hmotnosť 205 g
• pracovná teplota: -20 ° C ~ + 60 ° C
• Ochrana proti vode a prachu IP65
Monitor 
• digitálny LCD displej so 7,0 "
• rozlíšenie 800 x 480 pixelov (RGB)
• so zadnou kamerou (zrkadlový
displej / zobrazenie hore / dole /
vzdialenosť)
• 2 kanály pre až 2 kamery
• 11 - 32 V DC
• rozmery (š xhxv) 185 x 50 x 123 mm
• hmotnosť 380 g

Dodávaný balík
2,4 GHz kamera s magnetickou nohou (IP65)
7,0-palcový bezdrôtový monitor s 2 kanálmi 2,4 GHz
Nabíjací kábel 12 V DC do zapaľovač cigariet
Držiak na auto pre monitor
Pevný pripájací kábel pre fotoaparát 12 V

ref. č. popis €

322069 Kamera digital s 7.0“ monitorom 1/5
322057 Samotná kamera 322069 1
322059 Monitor 7 "digitálny samotný 322069 1
322031 LCD monitor 2,5 ", samostatný 1/5
1083 Anténa s magnetickou nohou, kábel 1,5 m 1/30

Novinka
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Sedlové skrinky
• vysoko kvalitná sedlová skrinka
• vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu
• s odkladacím priestorom
• 2 držiaky sediel
• háčik a držiak poskytujúci dostatok miesta na zavesenie napr. uzdečky
• s vetraním, uzamykateľná

ref. no. popis €

32708 Náhradný zámok s kľúčom 1/50
32723 Sedlový držiak sedlovej kabíny 1/20
32724 Plastový uzáver 1/20
32725 Plastové zavesovacie háčiky 1

Skrinka k skrini na sedlo
• Ideálne rozšírenie pre vašu sedlovú skrinku!
• vysokokvalitné upevnenie  z pozinkovanej ocele
• s dvoma oddeleniami pre ešte väčší úložný priestor
• s vetraním, uzamykateľá

ref. č. popis €

32729 Skrinka, 60 x 60 x 60 cm, 18 kg 1
32708 Náhradný zámok s kľúčom 1/50

Sedlové skrine, stojany a uzamykacie regály

ref. č. š x h x v hmotnosť €

32707 60 x 60 x 106 cm 30 kg 1
326132 60 x 60 x 150 cm 38 kg 1

326132

32707326132

32707
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Vozík na sedlo a príslušenstvo
• stabilný nosič sedla vyrobený z práškových kovových rúrok
• držiak na pucáky,  stojan na sedlo, a dva háčiky na uzdečku
• mobilný a skladací
• vhodné pre stajne, turnaje a na cestách
• rozmery hornej a spodnej časti krabice: šírka 38 cm x hĺbka 28 cm
• hmotnosť 15 kg
• celková rozmery: cca. 127 x 48 x 78 cm

ref. č. €

321000 1

Stojan na sedlo
• pre anglický model • dĺžka 54 cm • s
prídavným držiakom • lakovaný kov

s živicovým povlakom

ref. č. farba €

3284 červená 1/12
32841 čierna 1/12

Stojan na sedlo
• prášková farba • dobrá cena • dĺžka 56 cm
• anglický model • sivý

ref. č. €

32884 1/12

Stojan na westernové sedlo
• vysoko kvalitný kovový dizajn s práškovým nástrekom
• extrémne široký držiak  • s háčikmi na uchytenie uzdečky
• dĺžka 55 cm • vyrobený z pevných kovových trubiek • pre
montáž na stenu

ref. č. €

32953 1/10

Sedlové skrine, stojany a uzamykacie regály

Top kúpa
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Stojan na sedlo
• skladací • kovový lakovaný • okrúhly
dizajn • s integrovaným hákom na ohlávky •
celková dĺžka 44 cm

ref. č. farba €

32842 červená 1/20
32845 čierna 1/20

Stojan na sedlo
• skladací • dĺžka 38 cm • kovový náter je červený

ref. č. €

32360 1/10/20

Ceiling Bracket Single 
• vysokokvalitný kovový dizajn • vyrobený z robustných
kovových rúr s práškovým nástrekom • stropná konzola pre
stajňové dvere alebo iné priestory • s dvoma háčikmi
• rozmery konzoly: 91 x 20 cm

ref. č. €

325842 1/20

Držiak na sedlá a podsedlovky
• veľmi robustný dizajn s otočnými držiakmi na sedlá alebo
podsedlovky • s 5 držiakmi na sedlo a 4 držiakmi na podsedlovky
• vyrobené z robustnej, práškovej kovovej rúrky

Držiak na podsedlovky
• stabilný držiak na 3 podsedlovky
• vysokokvalitný materiál s práškovou povrchovou
úpravou • rozmery: malý klip cca. 86 x 63 cm, veľký klip
cca. 70 x 95 cm

Sedlové skrine, stojany a uzamykacie regály

ref. č. €

32688 1

ref. č. €

32686 1
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Vešiak na uzdečky a ohlávky 
• vyrobené z práškového kovu
• dobrá cena

ref. č. €

32885 1/10/100

• made from powder-coated metal

ref. č. €

32361 1/10/100
323615 1/10/100

Vešiak na uzdečky a ohlávky 
• z vysoko kvalitného plastu • pre montáž na stenu

ref. č. farba €

324464 čierna 1/170
324465 červená 1/170

•

ref. . €

321362 1/10/20

Sedlové skrine, stojany a uzamykacie regály
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Kŕmne žľaby a vedrá
Krmítko z nehrdzavejúcej ocele, guľaté
• okrúhly žľab z nehrdzavejúcej ocele • cca. kapacita 18 litrov • výnimočne
jednoduché čistenie vďaka odtokovej zátke 15 mm • nosná konštrukcia z
pozinkovaného kovu na stenu • žiadne ostré rohy alebo hrany, ktoré by mohli
spôsobiť zranenie

Nerezová misa

ref. č. popis €

32490 44 x 38 x 23 cm, priama montáž 1 36

Hliníkový kŕmený žľab, guľatý
• extrémne ľahké kŕmne žľaby vážiace iba cca. 3,5 kg • miska Ø 35 cm
vyrobená z vysoko kvalitného, nehrdzavejúceho hliníka • cca. kapacita 18
litrov • výpustný otvor umožňuje veľmi ľahké čistenie • nosná konštrukcia z
pozinkovaného kovu • žiadne ostré rohy alebo hrany, ktoré môžu spôsobiť
zranenie

ref. č. popis €

32495 44 x 38 x 23 cm, priama montáž 1 36
32496 37 x 37 x 24 cm, rohová montáž 1 45

Trojuholníkový žľab pozinkovaný
• Rozmery: cca. 44 x 44 x 24 cm • žiarovo zinkované • extrémne tvarovo
udržiavateľné a trvanlivé • dodatočná ochrana pred zraneniami
• výpustný otvor 15 mm

ref. č. obsah €

32482 35 l 1 16

Obdĺžnikový žľab pozinkovaný
• rozmery: cca. 45 x 34 x 23 cm • pozinkované za horúca •
extrémne tvarovo udržiavané a odolné • dodatočná ochrana
proti zraneniam okrúhlymi rúrkami a krížovými vzperami •
výpustný otvor 15 mm

ref. č. obsah €

32483 35 l 1 16

Okrúhle žľab pozinkované
• Rozmery: cca. 55 x 35 x 24 cm • pozinkované • extrémne tvarovo
udržiavané a odolné • dodatočná ochrana proti zraneniam
• výpustný otvor 15 mm

ref. č. obsah €

32484 28 l 1 16

Top kvalita

Top kúpa

Top kvalita
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Dlhý žlab
na zavesenie
• veľmi pevný plastový s vystuženými sklenenými
vláknami • mimoriadne silná konštrukcia • vhodný
pre zástrčky a takmer každé zariadenie s veľkosťou až
50 mm • cca. Kapacita 42 litrov • rozmery: D 100 cm,
Š 35 cm , H 24 cm

ref. č. obsah €

3268 42 l 1 120

Plastový žľab
• plast odolný proti rozbitiu • s vypúšťacou zátkou

• rozmery: Š 33 x Výška 33,5 x H 28 cm

ref. č. obsah €

32460 9 l 1 150

Plastový žľab
• plast odolný proti rozbitiu • s vypúšťacou zátkou • rozmery:
33 x  33,5 x  28 cm
• tyče, ktoré môžete odstrániť niekoľkými jednoduchými
dotykami

ref. č. obsah €

32465 9 l 1 30

Plastový žľab
• plast odolný proti rozbitiu • obdĺžnikový
• rozmery:  42 x  30 x  32 cm
• obsah cca. 15 litrov

ref. č. popis €

3258 Žľab bez ochranného krytu 1 100
32582 Žľab s ochranným krytom 1 100
32581 Náhradný kryt 1/25 200

Žľab rohový
• kompletný s ochranným okrajom (nie je namontovaný)
• rozmery:  60 x  30 x  45 cm  • obsah cca. 31 litrov

ref. no. popis €

32592 Žľab rohový 1 50
32591 Náhradný kryt 1/25 150

Kŕmne žľaby a vedrá

Top kúpa

Top kúpa
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Kŕmne žľaby a vedrá

Závesný žľab 13 litrový
• prenosný kŕmný žľab závesný • vyrobený z pevného, nárazuvzdorného plastu •
so stabilnými plastovými držiakmi na upevnenie • rozmery:  28 cm,  37 cm (31 cm
bez držiakov),  32 cm cm bez držiakov)

ref. č. obsah €

323480 13 l 1 136

Závesný žľab 8 litrový
• prenosný kŕmny žľab závesný  do veľkosti 40 mm • vyrobený z pevného, nárazuvzdorného
plastu • praktický tvar s hubicou a rukoväťou • so stabilnými plastovými držiakmi pre
zavesenie • rozmery:  25 cm (22 cm bez držiaka),  35 cm (27 cm bez držiaka),  27 cm

ref. č. obsah €

323481 8 l 1/10 180

Kŕmé misy
• univerzálna misa na potraviny • plast odolný proti nárazom a teplotám •
bezpečný pre potraviny
• približná kapacita 6 litrov • na požiadanie je možné dodať misku a veko

ref. č. popis farba €

324811 Kŕmé misy sivá 1/5 500
324812 Kŕmé misy zelená 1/5 500
324815 Kŕmé misy modrá 1/5 500
324816 Kŕmé misy ružová 1/5 500
324820 veko na misy biela 1/5/50 600

Plastový žľab
• vysokokvalitný robustný kŕmný žľab z polyetylénu • ideálny pre kŕmenie
koní vo veľkých a / alebo otvorených stajniach • pre správne kŕmenie, pretože
môžu kone jesť v prirodzenom postoji
• umiestnené pre žľab 175/14

technické údaje
Vnútorný priemer: 35.0 cm
Vonkajší priemer: 51.0 cm
Celková výška: 19.5 cm

ref. č. obsah €

324826 15 l 1 105

Novinka

Novinka

Polkruhpvý žľab
Kŕmný žľab v tvare polkruhu bez drsných okrajov! Ľahký, ale 
veľmi pevný!

• kŕmný žľab z polyetylénu • polkruhový tvar na pripevnenie na
rovných stenách • s protiodpadovou hranou • zaoblená časť na
vnútornej strane pre väčšiu hygienu • s čistiacou zátkou • rozmery
55 x 35 x 17,7 cm

refč no. obsah €

324825 25 l 1 66

NOVINKA
NOVINKA
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Vedro Jumbo
• 20 litrov • pevný model • plast odolný proti pretrhnutiu • zelený
• s kovovou rúčkou • extra hladká vnútorná podlaha pre úplné
vyčistenie

ref. č. obah €

29882 20 l 1 180

Všestranné vedro
• pevný model

ref. č. popis farba obsah €

29881 Všestranné vedro zelená 12 l 1 350
298800 Všestranné vedro modrá 12 l 1 350
298801 Všestranné vedro ružová 12 l 1 350
29935 veko na vedro 29881 čierna - 1/30 720

Kŕmne žľaby a vedrá

Kryt na vedrá a mysky
• flexibilný kryt pre všetky nádoby do Ø 40 cm • vodoodpudivý • 2 kusy
• indexové karty nie sú súčasťou balenia

ref. no. popis €

324482 Kryt na vedrá a mysky, 2 kusy 1/100
324483 Indexové kartičky na kryt, 12 x 6 cm, 20 kusov 1

with rubber ring

Držiak na vedro
• pozinkovaný • okrúhly

refč č. popis €

1444 Držiak na vedro Ø 29.5 cm pre 29881, 298800 a 298801 1 310
1445 Držiak na vedro Ø 28 cm 1 340

Držiak na vedro
• pozinkovaný • vhodné pre 29881

ref. č. popis €

32473 na zavesenie 1
32474 na skrutkovanie 1

Top kúpa29935

32473 32474

NOVINKA
NOVINKA
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Kŕmne žľaby a vedrá
Flexibilný žľab FlexBag
• žľab vyrobený z pevného, ale extrémne flexibilného plastu • môže byť
použitý kdekoľvek, na pasienkoch a v stajni ako krmná, prepravná alebo
upratovacia vanička, rovnako ako doma alebo na záhrade • dve rukoväte
pre jednoduchú prepravu

ref. č. obsah farba €

323530 12 l zelená 1/10 480
323531 12 l fialová 1/10 480
323532 12 l červená 1/10 480
323533 28 l modrá 1/10 240
323534 28 l žltá 1/10 240
323535 28 l červená 1/10 240
323536 42 l modrá 1/10 200
323537 42 l žltá 1/10 200
323538 42 l červená 1/10 200
326197 60 l červená 1/10 400
326198 60 l modrá 1/10 400

Gumový žľab
na zavesenie
• prenosné kŕmne žľaby, ktoré sa vešajú na rôýne plochy do veľkosti 50 mm •
takmer nezničiteľná gumová zmes pre najťažšie situácie • ideálna pre stajne
alebo pastviny • testovaná kvalita: vhodná pre použitie v potravinových
oblastiach! • dôkladne opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom na báze
mydla pred prvým použitím

ref. č. obsah €

323466 25 l 1/5 100

Gumový žľab
• univerzálne gumové žľaby v rôznych veľkostiach a prevedeniach • flexibilné a tiež extrémne
trvanlivé • testovaná kvalita: vhodná pre použitie v potravinových oblastiach! • dôkladne
opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom na báze mydla pred prvým použitím

ref. č. obsah výška Ø €

323462 11 l 14 cm 40 cm 1/10
323463 20 l 18 cm 48 cm 1/10
323464 32 l 21 cm 54 cm 1/10
323465 60 l 24 cm 67 cm 1/5

323462

323463

323464

323465

NOVINKA
NOVINKA
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Kŕmne žľaby a vedrá
Kôš na krmivo
• vyrobený z vysoko kvalitného plastu • úplne bezpečný pre potraviny • na
skladovanie suchého krmiva • obsahuje kryt so stabilnými zámkami • chráni pred
kontamináciou, útokmi hmyzu a "samoobsluhou"
81329 Speedy: cca. 3 kg suchého krmiva, objem 8 litrov
82268 Jerry: cca. 8 kg suchého krmiva, kapacita 23 litrov
82269 Tom: cca. 16 kg suchého krmiva s kapacitou 46 litrov

ref. č. l rozmer €

81329 24 x 27 x 31 cm 1/8 288
82268 37 x 32 x 46 cm 1/6 108
82269 44,5 x 40 x 61 cm 1/6 84

Kôš na krmivo s krytom
• vyrobený z odolného plastu pre použitie ako zásobník alebo
podobne • extrémne ľahké, keď je prázdny a ľahko sa nosí s
držadlami • celková výška s vekom: 57 cm • priemer nádoby:
horný 45 cm, spodný 36 cm

ref. č. obsah €

323474 60 l 1/15 60

Vedro na krmivo a vodu
• vybavený s 2 úchytkami odolnými proti roztrhnutiu • s objemom až 45 litrov,
tento žľab je ideálny pre všetky spôsoby použitia na pastvine alebo v stajni
• vyrobené zo stabilného, takmer nerozbitného a nárazovo odolného plastu

ref. č. obsah farba €

323539 45 l zelená 1/10 240
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Vedro na vodu a krmivo FlatBack 
• kapacita cca. 20 litrov • pre pastviny a stajňu, ako aj na cestách počas prepravy
• extrémne robustné vedro z takmer nezničiteľného plastu • sploštený chrbát umožňuje
použitie ako krmný žľab (nástenná konzola # 321215) •

ref. č. farba €

323558 aquamarínová 1 180
323559 ružová 1 180
323489 modrá 1 180
323490 zelená 1 180
323493 čierna 1 180

Bezpečnostný držiak na vedrá FlatBack 
• z pevného kovu pre extrémne zaťaženie • s bezpečnostným
zámkom na upevnenie vedra na mieste • vhodný aj pre iné vedrá
rovnakého typu

ref. č. €

321215 1/45

Cestovné vedro
so zavesným systémom
• obsah 12 litrov • vyrobený z plastu odolného voči rozbitiu • s kovovými hákmi
na zavesenie • vhodný aj na skrutkovanie na vnútornej strane steny prívesu koní

obsah 12 litrovref. č. farba €

328051 ružová 1 100
328050 aquamarínová 1 100
32851 červená 1 100
32852 tmavozelená 1 100
32853 modrá 1 100
32855 čierna 1 100
32859 svetlozelená 1 100

Cestovné vedro
so zavesným systémom
• obsah 12 litrov • robustný plast • s kovovými svorkami na
zavesenie do prepravníka v boxe • dodatočná kovová rukoväť

obsah 12 litrov

ref. č. farba €

328052 aquamarínová 1 100
328053 ružová 1 100
32871 červená 1 100
32872 zelená 1 100
32873 modrá 1 100
32875 čierna 1 100
32876 svetlozelená 1 100

Kŕmne žľaby a vedrá

Top Seller
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Stajňové príslušenstvo
Vodný kontajner pre H2GoBag
pre stajňe a pastviny

• skladovanie a prepravovanie vody (v miestach,
kde  hadica nedosiahne) • jednoduché, praktické a
flexibilné použitie. Napríklad v stajniach,
pastvinách alebo záhradách • vr. protišmykovej
podložka pre kolieska • rozmery: 100 x 40 cm
• kapacita: 80 litrov

ref. č. €

29382 1/12

Stabilizujúce kolesá pre fúriky
• 2 kusy pevných gumových pneumatík • Súprava kolies na
dodatočnú montáž na ľubovoľných štandardných
záhradných a konštrukčných fúrikoch vhodných aj pre
staršie fúriky• S dodatočnými stabilizačnými kolesami na
zadných stojanoch môžete tlačiť bez vysokého námahy - pod
ťažkým nákladom. To znižuje zaťaženie chrbáta a ramien,
takže každodenná práca je o toľko ľahšia • pre záhradníctvo,
terénne úpravy a konštrukciu • veľmi ľahko sa prispôsobí
pomocou montážnych svoriek - bez vŕtania

Teraz s pevnými gumovými pneumatikami!

Súprava a pneumatiky z pevnej gumy nemajú licenciu na používanie na cestách!

ref. č. €

29396 1 60

Nosná taška BarrowBag
• všestranná taška na prenášanie pre stajňu, dvor a záhradu • Ideálne na
zvýšenie objemu náplne fúrika • vhodný napríklad na seno, slamu, listy
alebo odrezky a na trávu • robustné a odolné voči roztrhnutiu • rozmery:
90 x 60 x 50 cm

ref. č. obsah €

29388 270 l 1/12

Nosná tašky GoBag
• všestranná taška na prenášanie pre stajňu,
dvor a záhradu
• vhodný pre záhradný odpad, krmivo pre
zvieratá a oveľa viac • robustný a pevný
• rukoväť na spodnej strane na vyprázdnenie
• rozmery: 45 x 45 x 60 cm

ref. č. obsah €

29387 120 l 1/12
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Stojany na seno a siete na seno
Sieť na seno
• veľkosť oka 3 x 3 cm •
podporuje správne kŕmenie •
šetrí až 30% krmív • extrémne
odolné proti roztrhnutiu  • sieťka
s malými okami ponúka mnoho
výhod: dlhšie kŕmenie, prevencia
žiarlivosti atď.

ref. č. popis €

321999 90 x 60 cm; pre poníky a prívesy 1/25

321998 120 x 90 cm; na 12-hodinové kŕmenie 1/25

322000 160 x 100 cm; pre 24-hodinové kŕmenie 1/15

Malá sieťka na seno
• veľkosť oka: 5 x 5 cm • s krúžkami • sieťka s malými okami

ref. č. farba €

321296 červená 1/30
321297 zelená 1/30
321298 modrá 1/30

Sieť na seno
• veľkosť oka: 10 x 10 cm • s krúžkami

ref. č. farba €

32695 červená 1/10/60
32696 zelená 1/10/60
32697 modrá 1/10/60
32698 čierna 1/10/60

Plniaca pomôcka pre sieť na seno
• praktická pomôcka na plnenie senových sietí
• s nohami pre ľahkú manipuláciu a flexibilné umiestnenie
• jednoduché a rýchle zostavenie s niekoľkými ručičkami
• robustný dizajn s otvormi pre ľahké odstránenie plnenej
siete

ref. č. výška Ø €

32694 90 cm 51 cm 1
Novinka

Top kúpa
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Stojany na seno a siete na seno

Sieť na seno čierna
• ideálne na preteky, počas prepravy alebo v stajni
• 100% polyamid • s 2 závesnými krúžkami • cca. 65 x 50 cm

ref. č. €

3280 1/10/50

Novinka

Novinka

Vak na seno
Fantastický vynález pre kone, ktorý šetrí seno a nepráši sa!
HayBag spája množstvo výhod v jednom produkte:
• podporuje pomalé a vhodné kŕmenie
• znižuje koliku koňa a alergie na prach, kým je kôň hravo zaujatý s jedlom
• kôň dýcha v menšom množstve prach, pretože nemusí dýchať cez seno
• o 15% menej straty krmív
• hladký, mäkký materiál zabraňuje úrazom úst
• jednoduché naplnenie a čistenie
• k dispozícii v dvoch veľkostiach pre 8 kg a 16 kg sena

HayBag malý:
• ideálny pre konské prívesy a prechodné stajňe (napr. na turnaji)
• hmotnosť naplnenia cca. 8 kg / objem cca. 85 L
• priemer otvoru: 8 cm
• počet otvorov na základni: 4
• Počet otvorov na stranách: 12 otvorov s rozstupom 20 cm

HayBag veľký: 
• univerzálna aplikácia na pastvinách, v stajniach a pretekoch
• hmotnosť naplnenia cca. 16 kg / objem cca. 195 L
• priemer otvoru: 8 cm
• počet otvorov na základni: 4
• Počet otvorov na stranách: 15 otvorov s rozstupom 20 cm

ref. č. popis obsah €

326102 HayBag malý: 8 kg / 85 l 1/10
326103 HayBag veľký: 16 kg / 195 l 1/10
323506 Držiak na steny pre TaonX Eco - 1/10
326104 Podlahová konzola - 1

326104 Floor Support

Zásobník na skladovanie krmív
• vysokokvalitný robustný stojan na skladovanie krmiva vyrobený z pozinkovaného

kovu na stenu  
udizajn možňuje koňovi správne a pomaly jesť • približná kapacita 90 l poskytuje dennú 
dávku surového jedla • mriežka je stlačená na jedlo pomocou otočného závesu, keď kôň je, 
takže dostáva malé časti a je dlho zamestnaný • surové potraviny je možné ľahko naplniť 
zdvíhaním mriežky z prednej strany alebo zozadu podľa potreby a cez otvor  • veľký otvor v 
spodnej časti pre ľahké odstránenie zostatkových potravín • hmotnosť: cca. 14 kg • je 
rozmontovaný ako súprava

• vr. návod na montáž, ľahkú montáž

K dispozícii od mája 2018!

ref. č. rozmer €

32706 60 x 47 x 53 cm 1 20

323506
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Stojany na seno a siete na seno
Samostatný stojan na seno, 40 mm
• nízka vzdialenosť medzi stĺpikmi (40 mm)
• hrúbka tyče: 6 mm
• pozinkované • pre montáž na stenu

ref. no. l rozmer €

32705 67,5 x 41 x 45,5 cm 1 30

Samostatný stojan na seno
• pozinkované • pre montáž na stenu • rozostup tyčí: 101 mm
• hrúbka tyče: 8 mm

ref. č. l rozmer €

32703 68 x 41 x 45,5 cm 1 50

Dvojitý stojan na seno, 40 mm
• nízka vzdialenosť medzi stĺpikmi (40 mm) • hrúbka tyče: 6 mm • pozinkovaná
• pre montáž na boxy alebo boky do max. šírka 43 mm

ref. č. l rozmer €

32704 62,5 x 51 x 48 cm 1 50

Dvojitý stojan na seno
• pozinkované • na zavesenie na akúkoľvek dosku max. šírka 43 mm
• rozostup tyčí: 80 mm • hrúbka tyče: 8 mm

ref. č. l rozmer €

32702 61,5 x 50 x 48 cm 1 30

Stojan na seno
• pozinkovaný • dizajn s vysokou životnosťou
• pre montáž na stenu • hrúbka tyče: 10 mm

ref. č. popis l x w x h €

3269 Stojan na seno, rozstup kolíkov 80 mm 50 x 35 x 22 cm 1/5 60
3270 Stojan na seno, rozostup tyče 96 mm 80 x 45 x 45 cm 1 30

Topo kúpa
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Stojany na seno a siete na seno
Stojan na seno polkruhový
• pozinkovaná • pre montáž na stenu • rozostup tyčí:
vrch 115 mm, spodná 30 mm • hrúbka tyče: 10 mm

ref. č. l rozmer €

32701 80 x 43 x 67 cm 1 25

Stojan na seno rohový
pozinkovaná • pre montáž na stenu • rozostup tyčí: vrch 
115 mm, spodná 30 mm • hrúbka tyče: 10 mm

ref. č. l rozmer €

3271 70 x 52 x 61 cm 1 50

Nádrž na seno HorseGraze
Automatický dákovač pre kone
horseGraze umožňuje, aby sa váš kôň pásol v prírodnom a malom množstve. Kôň musí jesť 
pomalšie a zdravšie - len jeden balík sena a váš kôň bude pobavený celé hodiny. horseGraze 
môže znížiť nudu, minimalizovať plytvanie senom, znížiť vdychovanie prachu a ďalšie!
Výhody pre koníka na prvý pohľad: • núti koňa jesť pomaly vo svojej prirodzenej polohe

• znižuje nudu • menej prachu inhalovaného koňmi • znižuje množstvo odpadu a seno
je v stroji skôr než na zemi • ľahko sa plní • vysoko kvalitný dizajn vyrobený z
robustného pozinkovaného kovu a  kŕmneho plotu

prírodné a ekonomické

Rezačka na seno
TF 2000 M 

• vhodný pre vertikálne i horizontálne rezanie balíkov na seno, umožňuje bezprašnú prácu • pracovné náklady sú
minimalizované perfektnými reznými vlastnosťami, ovládateľnosťou a jednoduchou manipuláciou bez údržby •
rezačka sena je určená na rezanie baliacich síl, lisovaných krmív a krmív pre siláž (napr. seno, kukurica, listové
proso a repa) • s uzatvorenou čepeľou

technické údaje
Napätie: 230 V
Výkon motora: 1400 W
Frekvencia: 50 Hz
Hmotnosť: 13.4 kg
Šírka rezu: 25 cm
Hladina akustického tlaku: 89.9 LpAm
Hladina akustického hluku: 103.5 LWA
Úroveň vibrácií ISO 5349: 5.9 m/sec2

ref. č. €

29190 1

ref. č. l rozmer €

32883 70,5 x 30,5 x 70,5 cm 1 12

Top kvalita
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Malé náradie
Mistboy 
• nový Mistboy je vybavený ešte stabilnejšou lopatou a multifunkčným
podvozkom • nový lopatkový tvar môže mať väčší obsah a je ľahšie
skladovateľný
• nový tvar má teraz uzavretú dosku na zadnej strane, čo umožňuje
ľahšie oškrabanie a rýchlejšiu prácu • ideálny na vyčistenie vozíkov, pre
prevoz koňa alebo pre rýchle vyčistenie paddocku

ref. č. popis farba €

328042 Mistboy 75 cm ružová 1 70
328040 Mistboy 75 cm aquamarínová 1 70

3281 Mistboy 75 cm čierna 1 70
32808 Mistboy 75 cm zelená 1 70
32811 Samostatná lopata, 75 cm čierna 1 100
32812 Samostatná naberačka, 75 cm červená rúčka 1/10 150

328046 Mistboy 90 cm ružová 1 60
328044 Mistboy 90 cm aquamarínová 1 60
324107 Mistboy 90 cm čierna 1 60
324110 Mistboy 90 cm zelená 1 60
324111 Samostatná lopata, 90 cm čierna 1 60
324112 Samostatná naberačka, 90 cm červená rúčka 1/10 150

Vidly na hnoj
• stajňové vidly vyrobené z vysoko kvalitného plastu • celkom 13 pružných hrotov s
výstužou na okraji
• vyrobené v EÚ • drevená rukoväť 2959 • rozmery L x W: 43 x 37 cm

Vyrobené z 
odolného plastu 
ABS!

ref. č. popis €

32889 vidly s rúčkou 1
32882 vidly 1/8
2959 rúčka 1/25

Naberačka na trus
• multifunkčný nástroj možno použiť aj s
Mistboy a aj samostatne
• nastaviteľná šírka 20 až 45 cm
• s teleskopickou rukoväťou, max. dĺžka 140 cm
• 15 hrotov

ref. č. €

3210380 1/6/12

Novinka

Top kúpa
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Malé náradie
Malé vidly prémium
Nová vidlička z inovatívneho nezničiteľného plastu!

• koncipovaný pre najťažšie práce pri vyhnojovaní konského boxu alebo do
prívesu • špeciálny tvar vydlíc zabezpečuje ľahké zbieranie trusu • obzvlášť
ľahké, dokonca aj s nasadenou rukoväťou, z hliníku • vyrobené v Európe -
jednotlivo testované podľa najprísnejších kvalitatívnych požiadaviek z hľadiska
odolnosti proti nárazu, zaťaženia lomu a odolnosti voči teplote (-20 ° C až + 50 °
C) • zvýšená stabilita voči UV žiareniu

ref. no. popis €

323475 vidly, čierna 1/12
323476 vidly, zelená 1/12
323473 Čierna vidlica s hliníkovou rukoväťou (323477) 1
323478 Zelená vidlica s hliníkovou rukoväťou (323477) 1
323477 Hliníková rukoväť 1/20
32809 Hliníková teleskopická rukoväť 1/48

Malé vidly EcoFork 
• vidlica s úplne novým tvarom a dizajnom
• vyrobené z takmer nerozbitného plastu
• so 16 vysoko elastickými hrotmy a zadným zosilnením
• rozmery vidlíc 38 x 30 cm
• tiež k dispozícii s ľahkou a pevnou kovovou rukoväťou vr. protišmykovej rukoväte D
• vhodný aj pre teleskopickú hliníkovú rukoväť 32809 alebo pevnú hliníkovú rukoväť 323477

ref. č. popis €

326052 vidly čierne 1/40
326053 vidly modré 1/40
326054 vidly ružové 1/40
326055  vidly, čierna s kovovou rukoväťou 1

3299 rúčka D 1/20
32809 Hliníková teleskopická rúčka 1/48
323477 Hliníková rúčka 1/20

Top kvalita
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Malé náradie
Vidly Maxi
• prerobená vidlica hlbokej podstielky v kompaktnom dizajne
• veľký plniaci objem
• vyrobené z takmer nerozbitného plastu
• so 17 vysoko elastickými hrotmi a zadnými zosilnením
• rozmery vidlíc cca. 38 x 30 cm
• vhodné pre kovovú rukoväť 3299, ako aj hliníkovú rukoväť
32809 a 323477

ref. no. popis €

326056 vidly čierne 1/16
3299 rúčka v tvare D 1/20

32809 hliníková teleskopická rúčka 1/48
323477 hliníková rúčka 1/20

Vidly originál Aubiose 
• osvedčený značkový produkt • kompletný s hliníkovou rúčkou a držadlom
• rozmery vidlíc: 40 x 30 cm • postranne vyvýšené hroty • veľmi pevná
výroba

ref. no. popis €

321 vidly s rúčkou 1/5
3290 vidly 1/15
3298 hliníková rúčka 1/20

Teleskopická rúčka
• hliník • nastaviteľná dĺžka 72 - 150 cm • so skrutkou a samosvornou maticou
• vhodné pre vidle 3287, 323475, 323476, 3290 a Maxi a EcoFork

ref. č. €

32809 1/48

Vidly kovové
• kovové hroty • dĺžka hrotu cca. 31 cm • bez rukoväte • s lievikom

ref. č. €

3297 1/5

32809

323477

321

3290

Top kúpa



213

Malé náradie

Hliníková lopata Profi
• mimoriadne silný materiál s hrúbkou asi 2,5 mm • pozinkovaný

okraj • držiak rukoväte
•  Ø 38 mm • zodpovedajúce rukoväte pre 29581, 29589, 29674 alebo 29585 

ref. č. veľkosť €

29675 9 1/10 200
2977 7 1/10 280

Snehová a obilná lopatka z plastu
• rôzne možnosti uchopenia • pre jemnejšie práce
• ľahké a stabilné •  42 x  40 x  10 cm • držiak
rukoväte Ø 39 mm • zodpovedajúce rukoväte pre
29589 alebo 29581

ref. nčo. popis €

29665
lopata bez oporného okraja, bez rukoväte

1/5 150

29666
lopata s opornou hranou bez rukoväte

1/5 150

296710
opata s opornou hranou a hliníkovou 

rúčkou a D-rukoväťou 1/5 50

Hliníková lopata s rukoväťou
• veľkosť 9 s okrajom • dĺžka rúčky 135 cm • hrúbka materiálu: cca. 2,0

mm

ref. č. €

29691 1/5 70

Snehová a obilná lopata
• s bukovou rukoväťou 135 cm • bez okraja •  41 cm x 33 cm

ref. č. €

29670 1/5 50

Hrable
Kombinovaný nástroj, jedna strana na hrabanie a otočením o 180 °, môže byť tiež použitý ako 
vidlica na presun zozbieraných predmetov do kontajnera bez toho, aby sa museli ohýbať.
• držiak rukoväte Ø 27 mm++

ref. č. popis šírka €

29365 hrable, 20 hrotov, bez rukoväte 45 cm 1/25 300
29366 hrable, 26 hrotov, bez rukoväte 60 cm 1/25 300

293660 hrable, 26 hrotov, s rukoväťou 60 cm 1/5 50
29603 rukoväť , 140 cm dlhá - 1/25 1,000

Rúčka
s kuželom 

€

• vyrobené z osikového dreva • ø 27 mm

ref. č.           dĺžka            MQ

29603 140 cm 1 1/25 1,000
2961 150 cm 1 1/25 1,000

29604 160 cm 1 1/25 1,000
29611 180 cm 1 1/25 1,000

Top kvalita
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Naberačka na krmivo s obrátenou rukoväťou
• ergonomická obrátená rukoväť • vyrobená z odolného plastu s UV ochranou

ref. č. obsah €

29693 2000 g 1 320

Naberačka na krmivo
• odolný proti zlomeniu

ref. č. obsah €

29692 500 g 1 800
29738 2000 g 1 600
29694 2000 g 1/60 720

Naberačka na krmivo hliníková
• na váženie  krmív

ref. č. popis obsah €

29758 hranatý 900 g 1/75
29796 okrúhli 900 g 1/80
29760 hranatý 1600 g 1/75
29797 okrúhli 1600 g 1/50
29761 hranatý 2500 g 1/50
29798 okrúhli 2500 g 1/40

Naberačka na krmivo hliníková
• šikovný • viacúčelový

ref. č. obsah €

29762 1250 g 1/50
29763 2000 g 1/40

Naberačky

29760

29761

29797

29762
29763

29692

29694
29738



215

Metly
Metla
Extra hrubá
• extra silné červené syntetické štetiny vyrobené z elastanu • kvalitný dizajn • s
otvorom pre drevenú rukoväť • s vystuženou drevenou zadnou stranou • ø 25
mm • zodpovedajúci pól pre 2962 rúčku

ref. č. šírka €

29519 35 cm 1/10 160
29520 42 cm 1/10 120

Metla Kompakt extra hrubá
• drevená zadná časť • elastánové štetiny • s otvorom pre rukoväť
• ø 25 mm • zodpovedajúci pól pre model rúčky 2962

ref. č. šírka €

29521 35 cm 1/10 200
29475 42 cm 1/10 170

Veľká metla
• drevený chrbát • s držiakom na skrutky
• červené elastánové štetiny

ref. č. šírka držiak na rúčku zodpovedajúa rúčka €

2943 40 cm Ø 24 mm Ref. no. 2962 1 250
2944 50 cm Ø 24 mm Ref. no. 2962 1 200
2945 60 cm Ø 27 mm Ref. no. 2961 1 150
2946 80 cm Ø 27 mm Ref. no. 2961 1 100

29461 100 cm Ø 27 mm Ref. no. 2961 1 80

Slamená metla 
• 4-šev • špičková kvalita • s lakovanou drevenou rukoväťou

ref. č. €

29489 1/10 150

Multifunkčná metla
pre stajňu, dom a dvor
• zelená • kovová rukoväť • plastový hrebeň

Ideálna multifunkčná metla pre stajňu, dvor a domácnosť

ref. č. popis €

29435 metla kompletná, šírka 40 cm 1 100
29437 náhradná rukoväť 150 cm dlhá 1/10 650

Top kúpa

Top kvalita
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PVC pásový záves
Chráni pred chladom a prievanom
• ochrana proti prachu, prievanu a hluku strojov a zariadení
• vymedzenie pracoviska
• používať v halách a stajniach, v paddockoch
• vysoká priepustnosť svetla
• zaoblené dlhé okraje
• vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
• UV-stabilizovaný
• Bezproblémové a jednoduché upevnenie vďaka háčikovým pásikom
(k dispozícii v štyroch dĺžkach) a závesné panely s rozmermi 20 cm a 30 cm
• kovové časti vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele AISI 304

technické údaje
Šírka pásky: 20 cm / 30 cm
Hrúbka pásky: 2 mm / 3 mm
Dĺžka cievky: 25 m / 50 m
Hmotnosť: 13 - 55 kg
Farba: transparent
Odporúčaná teplota použitia: + 50 °C to - 20 °C

Naše odporúčanie pre optimálne upevnenie:

Hák /
vstupná šírka

Šírka pásky
30 cm

Šírka pásky
20 cm

1 m 5 panelov 8 panelov
1,25 m 6 panelov 10 panelov
1,5 m 7 panelov 12 panelov
2 m 10 panelov 16 panelov

ref. č. dĺžka dĺžka hrúbka €

291156 25 m 20 cm 2 mm 1 40
291155 50 m 20 cm 2 mm 1 24
291150 25 m 30 cm 3 mm 1 18
291151 50 m 30 cm 3 mm 1 6

ref. no. description length €

291157 Hook strip 100 cm 1/10
291158 Hook strip 125 cm 1/10
291159 Hook strip 150 cm 1/10
291160 Hook strip 200 cm 1/10
291154 Suspended panel 30 cm 1/40
291161 Suspended panel 20 cm 1/60

PVC pásky

Fastening

Pásová závesová sada PVC
Súprava obsahuje:
5 x PVC pásy 30 x 225 cm, hrúbka 3 mm
5 x závesné panely 30 cm
2 x háčikové pásy (celková dĺžka 130 cm) závesné 
panely predmontované na PVC pásoch

ref. č. popis €

291162 Pásová závesová sada PVC 1 16
291163 Náhradný pás, namontovaný 1/4 21

PVC pásové závesy

Top kúpa
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Stajňové príslušenstvo
LED svetlomet
• robustný kryt vyrobený z liateho hliníka s bezpečnostným sklom • robustný rám s držiakom káblov
• s nastaviteľnou upínacou konzolou • s plastovou rukoväťou na prenášanie • 230 V pripojovací kábel s
uzemnenou zástrčkou s dĺžkou 3 m • s energeticky úspornými SMD LED čipmi • až o 80% nižšia
spotreba energie • vhodné pre vonkajšie použitie • nemožno stmievať • schválené GS

2 roky záruka

The outdoor spotlights 
comprise built-in LED 
bulbs. The bulbs in the 
light cannot be replaced.

technické údaje
Výkon: 50 W
Svetelný tok: 3,750 lumen
Svetelná účinnosť: 75 lm/W
Uhol: 100°
Životnosť čipu (L70): > 35.000 h
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farieb: 6.000 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80
Typ ochrany: IP 65
Rozmery s rámom (D x Š x V): approx. 32 x 22 x 40 cm

ref. č. €

345604 1/2

Novinka

Novinka

Mobilný LED svetlomet
• robustný plastový kryt s ochranou  • odolný voči striekajúcej vode a nárazom
• nastaviteľný stojan, môže byť tiež použitý ako držiak na prenášanie alebo
montážna konzola • s vypínačom On / Off • 3 úrovne osvetlenia: 100% - 50% - 20%
• Li-ion batéria s indikátorom stavu nabitia a integrovaným prebíjaním a ochranou
proti úplnému vybitiu• nabíjací kábel s nízkym tepelným zaťažením s uzemnením s
uzemnenou zástrčkou • s energeticky úspornými SMD LED čipmi • až o 80% nižšia
spotreba energie • vhodný pre vonkajšie použitie

2 roky záruka

Vonkajšie reflektory 
obsahujú zabudované 
LED žiarovky. 
Žiarovky v svetle sa 
nedajú vymeniť.

technické údaje
Výkon: 20 W
Svetelný tok: 1,600 lumen
Svetelná účinnosť: 80 lm/W
Typ batérie: Lithium-ion
Nominálne napätie batérie: 7,4 V
Kapacita batérie: 4400 mAh
Doba nabíjania: 5 h
Čas svietenia: 2.5h (100 %), 5h (50 %), 8h (20 %)
Uhol: 100°
Životnosť čipu (L70): > 35.000 h
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farieb: 6.000 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80
Typ ochrany: IP54
Rozmery (D x Š x V): cca. 23 x 16 x 6 cm

ref. č. €

345605 1/6
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Stajňové príslušenstvo

Novinka

Novinka

Novinka

LED svetlo oválne ProFire
• ideálne pre priechody, garáže, suterén atď.
• vhodné pre vonkajšie použitie
• robustný plastový kryt s glazovaným krytom
• Odolnosť proti zvýšenej vlhkosti
• montáž na strop alebo na stenu
• s energeticky úspornými SMD LED čipmi
• až o 80% nižšia spotreba energie
• nemôže byť šedá

2 roky záruka

Vonkajšie reflektory obsahujú 
zabudované LED žiarovky. 
Žiarovky v svetle sa nedajú 
vymeniť.

technické údaje
Výkon 5,5 W
Svetelný tok: 450 lumen
Svetelná účinnosť: 80 lm/W
Uhol: 120°
Životnosť čipu (L70): > 30.000 h
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farieb: 6.500 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80
Typ ochrany: IP 54
Rozmery (D x Š x V): 16.9 x 11.5 x 7.6 cm

ref. č. €

345606 1/10/30

Led batérka ProFire
• pevný a robustný kryt vyrobený z hliníka • odolný voči
striekajúcej vode
• protišmykové drážkovanie v oblasti rukoväte
• 2 úrovne osvetlenia: 100% - 50% • funkcia zaostrenia
• so slučkou na zápästie • 6 wattov vysoko výkonná LED z CREE
• 500 lumenov • vložené batérie (3 x typ C) • dĺžka cca. 21 cm

ref. č. €

345602 1/12/24

Led batérka MiniFire 
• kompaktné a robustné puzdro z hliníka • odolné voči striekajúcej vode •
protišmykové drážkovanie v oblasti rukoväte • 5 svetelných funkcií: 100% -
50% - 10% - bliká - SOS • funkcia zaostrenia • s pútkom na zápästie •
červeným krúžkom 3-wattová vysoko výkonná LED z CREE
• vložené batérie (3x typ AAA) • 120 lumenov
• Dĺžka cca 12,3 cm

ref. č. €

345601 1/10/60



219

Stajňové príslušenstvo

Novinka

LED vonkajšie bodové svetlo
 • kompaktný dizajn • pre stánky, stodoly, prístrešky atď. • s energeticky
úspornými SMD LED čipmi • až o 80% nižšia spotreba energie • robustný
kryt vyrobený z liateho hliníka s bezpečnostným sklom • vhodný pre
vonkajšie použitie • s nastaviteľnou upínacou konzolou
• nemožno stmievať • testovanie DEKRA-GS

2 roky záruka

technické údaje
Svetelná účinnosť: 80 lm/W
Uhol: 100°
Životnosť čipu (L70): > 35.000
Vstupné napätie: 220 - 240 V / 50 Hz
Teplota farieb: 6.000 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80
Typ ochrany: IP 65 (without motion sensor)

IP 44 (with motion sensor)

ref. č. popis svetelný tok šírka výška hĺbka €

345870 bez snímača pohybu, 10 W 800 lm 134 mm 105 mm 38 mm 1/20
345880 bez snímača pohybu, 20 W 1.600 lm 164 mm 127 mm 38 mm 1/16
345890 bez snímača pohybu, 30 W 2.400 lm 194 mm 157 mm 38 mm 1/12
345900 bez snímača pohybu, 50 W 4.000 lm 278 mm 200 mm 45 mm 1/8
345690 so snímačom pohybu, 10 W 800 lm 134 mm 145 mm 70 mm 1/20
345700 so snímačom pohybu, 20 W 1.600 lm 164 mm 165 mm 70 mm 1/12
345710 so snímačom pohybu, 30 W 2.400 lm 200 mm 205 mm 75 mm 1/8
345720 so snímačom pohybu, 50 W 4.000 lm 278 mm 255 mm 75 mm 1/6

TIME: Trvanie prevádzky
(10 s až 10 min)

SENS: Rozsah zachytenia pod uhlom
100 ° (max. 10 m) LUX: okolité 

osvetlenie
svieti lampa (5 lux 
- 1000 lux)

LED vonkajšie bodové svetlo
• pre osvetlené stánky, stodoly, prístrešky atď.
• s energeticky úspornými SMD LED čipmi
• až o 80% nižšia spotreba energie
• robustný kryt vyrobený z liateho hliníka s
bezpečnostným sklom
• vhodné pre vonkajšie použitie
• s nastaviteľnou upínacou konzolou
• nemôže byť šedá
• Schválené spoločnosťou TÜV-GS

technické údaje
Svetelná účinnosť: 75 lm/W
Uhol: 70°
Životnosť čipu > 35,000
Vstupné napätie: 100 - 240 V / 50 Hz
Teplota farieb: 6,000 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 65
Typ ochrany: IP 65 (bez snímača pohybu

)Typ ochrany: IP 44 (so snímačom pohybu)

ref. č. popis svetelný tok €

345950 LED 80 wattový vonkajší reflektor bez snímača pohybu 6,000 lm 1/2
345940 LED 100 wattový vonkajší reflektor bez snímača pohybu 7,500 lm 1/2
345730 LED 80 wattový vonkajší reflektor s snímačom pohybu 6,000 lm 1/2
345740 LED 100 wattový vonkajší reflektor s snímačom pohybu

Vonkajšie reflektory obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky v svetle sa nedajú vymeniť.

7,500 lm 1/2

345720

345870
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Ovládanie LED osvetlenia
Toto ovládanie osvetlenia umožňuje zapnúť alebo vypnúť umelé stabilné 
osvetlenie,s časovačom bez ohľadu na existujúce denné svetlo, alebo 
dokonca dosiahnuť konštantnú úroveň svetla (napr. Minimálne 200 
luxov) prostredníctvom automatického stlmenia. To znamená, že zaisťuje 
ideálne svetelné podmienky v priebehu dňa a zároveň minimalizuje 
spotrebu elektrickej energie. Pohodlie pre zvieratá a ľudí!
• ovládanie osvetlenia závisí od času a / alebo denného svetla
• štyri rôzne osvetľovacie okruhy (skupiny) môžu byť nezávisle riadené, z
ktorých dve majú funkciu stmievania
• vhodné pre LED svetlá s rozhraním 1 ... 10 V
• štandardný kryt pre montáž na povrch pre montáž do miestnosti
• ochrana proti prachu a vlhkosti (IP54)
• maximálny spínací výkon 11 kW
• vhodné napr. (až 15 svetiel na stmievateľných obvodoch 1 a 2 a až 10
svetiel na obvodoch 3 a 4)
• dodávaný so snímačom svetla (môže vyžadovať až štyri svetelné senzory)
• vstup pre až štyri signály tlačidiel
• Jednoduché použitie s displejom a troma tlačidlami • Jednoduchá
inštalácia vašou elektrickou spoločnosťou
• s rozsiahlou dokumentáciou a popisom terminálu

tehcnické údaje
napájacie napätie: 230 / 400 V
Fixácia: 3-kolíky B16A
Max. aktuálna hodnota na výstup: 16 A
Max. celkový výkonový okruh 3 a 4: 16 A
Počet okruhov: 4
Počet stmievateľných obvodov: 2
Max. spínacia kapacita: 11 kW
Okruh 1 a 2 funkcie stmievania: 1..10 V
Max. počet svetelných snímačov: 4
Max. počet signálov tlačidiel: 4
Typ ochrany: IP54

ref. č. popis €

345000 Ovládanie pre osvetlenie LED 1
345001 Senzor pre ovládanie 1

Novinka
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LED vnútorý svetlomet
LED osvetlenie pre osvetľovacie stajne, jazdecké haly, priemyselné budovy a sklady
 • ideálne pre vysokopostavené konštrukcie • s energeticky úspornými SMD čipmi od
spoločnosti Philips • vynikajúci výnos svetla • vysoká farebná teplota pre bezúdržbovú
viditeľnosť • chránená proti silným vodným prúdom a proti prachu (krytie IP 65) • s
označením D podľa DIN EN 60598-2-24, preto je vhodný pre oblasti ohrozené požiarmi
spôsobenými horľavými prachmi alebo vláknami (skladovanie sena, kŕmenie, podstielka atď.)
• priame alebo zavesené stropné inštalácie • puzdro vyrobené z hliníkového odliatku s
antikorózny povlak • špeciálny tvar chladiča pre optimalizovaný odvod tepla
• odolný voči amoniaku a vhodný na vysokotlakové čistenie (testované podľa DLG) 5-ročná záruka

Vnútorné reflektory obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky v svetle sa nedajú vymeniť.

Technické údaje
Svetelná účinnosť: 120 - 135 lm/W
Svetlý uhol (polovičná intenzita): 110°
Životnosť čipu (L70): > 50.000
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Pracovná teplota: - 40 °C do + 65 °C
Teplota farieb: 5.700 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80
Typ ochrany: IP 65

refč no. Popis svetelný tok Ø €

345760 LED vnútorný reflektor 100 W, stlmiteľný 13.500 lm 280 mm 1 48
345770 LED vnútorný reflektor 150 W, stlmiteľný 18.000 lm 365 mm 1 30
345780 LED vnútorný reflektor 200 W, stlmiteľný 24.500 lm 400 mm 1 30
345765 LED vnútorný reflektor 100 W, bez stlmenia 13.500 lm 280 mm 1 33
345775 LED vnútorný reflektor 150 W, bez stlmenia 18.000 lm 365 mm 1 21
345785 LED vnútorný reflektor 200 W, bez stlmenia 24.500 lm 400 mm 1 21

ref. č. popis €

345777 Kovový držiak pre montáž na strop / stenu pre vnútorné reflektory LED vr. doska adaptéra 1/30

Č.j. 345760/345770/345780 vr. 
stmievacej funkciu (dá sa 
ovládať pomocou signálu 1 ... 
10 V, PWM alebo odporového 
signálu)

LED stajňové svetlo MultiLED
LED osvetlenie pre osvetľovanie stajne, jazdeckéj haly, priemyselných budov 
a skladov atď.
 • ideálne pre konštrukcie s vysokým stropom a jednoradové usporiadanie • 3 samostatne
nastaviteľné moduly (každý s uhlom lúča 110 °) pre extrémne široké lúče • vr. stmievacej funkcií
(môže byť ovládaná pomocou signálu 1 - 10 V, PWM alebo odporu) • s energeticky úspornými
SMD čipmi od spoločnosti Philips • vynikajúci výnos svetla • vysoká farebná teplota pre
viditeľnosť bez únavy • chránená proti silným vodným prúdom a proti prachu IP 65) • s
označením D podľa DIN EN 60598-2-24, preto vhodné pre oblasti ohrozené požiarmi
spôsobenými horľavými prachmi alebo vláknami (skladovanie sena, krmivo, podstielka atď.) •
priama alebo zavesená montáž na strop s nastaviteľnými montážnymi držiakmi alebo očkami •
• 1 m spojovací kábel vr. Euro zásuvka • špeciálny tvar chladiča pre optimalizovaný odvod tepla 

5-ročná záruka

Vnútorné reflektory obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky 
v svetle sa nedajú vymeniť.

Technické údaje
Výkon: 150 W
Svetelný tok svetla: 18,000 lumen
Svetelná účinnosť: 120 lm/W

Funkcia tlmenia: 1 - 10 V, 10 V PWM, 0-100 
kΩ odpor

Uhol lúča na modul: 110°
Životnosť čipu (L70): > 50,000
Vstupné napätie: 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
Pracovná teplota: -40 °C do +65 °C
Teplota farieb: 6.500 K
Trieda ochrany: IP 65
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80

ref. č. popis €

34598 MultiLED, 150 W 1/4 32

D

Top kvalita

D

NOVĚ
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LED svietidlo odolné voči vlhkosti
Perfect for rough conditions in wet, moist or dusty environments! 

• pre osvetľovanie stajne, jazdeckej haly, priemyselnej budovy a skladov, stodoly, dielne atď.
• s integrovanými vysoko výkonnými LED čipmi (bez žiariviek) • vysoká úspora energie v
porovnaní s bežnými žiarivkami T8 • vodotesná a prachotesná (krytie IP 67), chránená proti
korózii • s označením D podľa DIN EN 60598-2-24, preto vhodné pre oblasti ohrozené požiarmi v
dôsledku horľavých prachov alebo vlákien (skladovanie sena, krmivo, podstielka atď.)
• stabilné teleso odolné voči nárazom z polykarbonátu • rovnomerné osvetlenie bez oslnenia vďaka
zamrznutému krytu • vč. montážne svorky z nehrdzavejúcej ocele

5-ročná záruka

Technické údaje
Svetelná účinnosť: 120 - 125 lm/W
Svetlý uhol (polovičná intenzita): 130°
Typ LED: SMD 2835
Životnosť čipu (L70): > 50.000
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Pracovná teplota: - 40 °C do + 50 °C
Teplota farieb: 6.000 K
Vykresľovanie farieb (CRI): Ra > 80
Typ ochrany: IP 67

ref. č. popis svetelný tok l rozmer €

34546 LED svetlo odolné proti vlhkosti 40 W 5.000 lm 1192 x 72 x 82 mm 1/6

34547 LED svietidlo odolné voči vlhkosti 55 W

Svetlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky v svetle sa nedajú vymeniť.

6.500 lm 1492 x 72 x 82 mm 1/6

LED diódy EcoSTAR Plus
• vhodné iba pre svetlá s konvenčným
elektromagnetickým predradníkom (konvenčný
predradník / predradník s nízkou stratou)
• LED diódy nemôžu byť stmievané
• Schválené spoločnosťou TÜV

EcoSTAR Plus: Ešte efektívnejší, ešte jasnejší!
• výťažok svetla až 125 Lumen / Watt
• o 37,5% viac svetelného toku v porovnaní s
EcoSTARom

2 roky záruka

Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz
Index vykresľovania farieb CRI: RA > 80
Svetlý uhol (polovičná intenzita): 140°
Životnosť čipu (L70): > 30.000 h
Trieda energetickej účinnosti: A++
Sokel G13
Tvar žiarovky T8

ref. č. popis svetelný tok šírka €

34545 EcoSTAR Plus 22 Watt, 4,000 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480
34543 EcoSTAR Plus 22 Watt, 6,500 K 2.750 lm 150 cm 1/10 480
34542 EcoSTAR Plus 20 Watt, 4,000 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480
34540 EcoSTAR Plus 20 Watt, 6,500 K 2.200 lm 120 cm 1/10 480

D
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Digitálny merač na zavesenie DigiScale 50
• ľahko sa používa • vysoká presnosť • odnímateľná meravia páska (dĺžka 100 cm) • displej
možno prepnúť: kg / lb / oz • zobrazenie teploty (° C) • automatické vypínanie • funkcia
uloženia údajov • dá sa kalibrovať • dodávka s batériami • rýchle a spoľahlivé váženie • pre
nekalibrované váženie do 50 kg

špecifikácie
trieda presnosti: OIML III
podčasť (d): 20 g
stupnica tabuľky: 0.4 do 50 kg
prevádzková teplota: 0 °C do +40 °C
zdroj: lítiové batérie 2 x 3 V
displej: 4 znaky 15 mm výška znakov LCD
funkcia váhy 100% rozsahu váženia

ref. č. popis €

29920 DigiScale 50 (do 50 kg) 1/10/60
29918 batéria 3V 1/20

Digitálna váha DigiScale 300
• na profesionálne použitie: rýchle, presné a robustné • neporušiteľné puzdro, antikorózne,
antistatické a ľahké • závesné háčiky a pútka možno otočiť o 360 ° • displej prepínateľný: kg / lb
• automatické vypnutie • funkcia váženia • dodávka zahŕňa batérie, sieťovú jednotku a diaľkové
ovládanie
ovládanie + 2 x 1,5 V AAA Micro • rýchle a spoľahlivé váženie • pre nekalibrované váženie

do 300 kg

špecifikácie
trieda presnosti: OIML III
podčasť (d): 100 g
rozsah váženia: 2 do 300 kg
teplota nasadenia: –10 °C do +40 °C
zdroj: Lítiová batéria 7,4 V / 2 Ah a sieťová jednotka DC 8,4 V / 800 mA
displej: 5-ciferný 15 mm výška znakov LED
funkcia váženia 100% rozsahu váženia

ref. č. €

29921 1/10

Digitálna závesná mierka DigiScale 1000
• pre profesionálne použitie: rýchle, presné a robustné • neporušiteľné puzdro,
antikorózne, antistatické a ľahké • závesné háčiky možno otočiť o 360 ° • displej
prepínateľný: kg / lb • funkcia automatického vypnutia • funkcia podržania • funkcia
váženia • ukladanie, vyhľadávanie a zhrnutie hodnôt • dodávka obsahuje napájací zdroj a
diaľkové ovládanie + 2 x 1,5 V AA Mignon, 4 x 1,5 V • rýchle a spoľahlivé váženie
• pre nekalibrované váženie

do 1000 kg

technické údaje
trieda presnosti: OIML III
delenie: 500 g
stupnica tabuľky: 50 to 1000 kg
Prevádzková teplota: –10 °C to +40 °C
Zdroj: Battery DC 6 V 10 Ah and mains unit DC 9 V / 1500 mA
displej: 5-digit, 30 mm LED character height
funkcia váženia 100 % of the weighing range
max. mechanické preťaženie: 400 %

ref. č. €

29922 1/4
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Mechanická váha
• pre rýchlu kontrolu váhy • pre hospodárnu kontrolu krmív
• vysokokvalitná výroba
• robustný plexisklový kryt a trvanlivé teleso • s háčikmi

ref. č. popis €

29950 5 kg, odstupňované v stupňoch 20 g 1/10 280
29951 10 kg, odstupňované v stupňoch po 50 g 1/10 280
29952 25 kg, odstupňované v stupňoch po 100 g1/10 280
29953 50 kg, odstupňované v stupňoch 200 g 1/10 280
29954 100 kg, odstupňované v stupňoch 500 g 1/10 280
2994 250 kg, odstupňované v stupňoch 1 kg 1/5 280
29904 250 kg, odstupňované v stupňoch 1 kg 1/160 -

Tryska s rozprašovačom Komfort
• vysokokvalitná kovová striekacia tryska • odolný a protišmykový povrch pre
bezúdržbovú prácu • plynule nastaviteľná tryska z jemného striekania na plný prúd
vody • vr. 3-fázový hadicový konektor a štandardná hadicová spojka (1/2 ")

ref. č. popis €

15741 Triska Komfort 1/24 792
15731 Hadicové pripojenie, trojstupňové 1/10/500 -
15732 Hadicová spojka 1/10/500 -

Merač vlhkosti na seno a slamu
• prenosné digitálne zariadenie na určenie úrovne vlhkosti a teploty v
stlačenom seno a slame • obsahuje 68 cm dlhú meraciu sondu na
zaznamenávanie elektrickej vodivosti sena a slamy a prevedie ju na úroveň
vlhkosti zobrazenú v percentách • môže byť uložených až 50 odčítaní

technické údaje
Dĺžka kábla: 100 cm
Zdroj: 9 V batéria
Displej: LCD- display, 3 číslice
Rozsah merania vlhkosti: 10 - 80 %
Rozsah merania teploty: 1 - 100 °C

ref. č. popis €

29356 Snímač vlhkosti s dĺžkou snímača 55 cm 1/20

Multifunkčný olejový sprej 5 v 1
Rozpúšťadlo, mazivo, sprej na kontakt, ochranná vrstva proti korózii a prostriedok na ochranu kovov
Rozpúšťadlo, mazivo, kontaktný sprej, ochrana proti korózii a prostriedok na ochranu kovov. Univerzálne uplatniteľné v 
poľnohospodárstve a lesníctve, dielni, priemysle a domácnosti.

všeobecne uplatniteľné v mnohých oblastiach

• veľmi dobré mazacie vlastnosti, dokonca aj pri vysokých tlakoch, • výrazne zväčšuje vlhkosť a poskytuje dobrú 
ochranu pred koróziou, • uvoľňuje uzamknuté, zhrdzavené a zaseknuté mechanické systémy, skrutky a časti 
vozidla a strojov, • veľmi dobré vlastnosti dotvarovania - preniká do najmenších medzier a praskliny • starostlivosť 
o kovy s tenkým ochranným filmom • teplotná odolnosť od -10 ° C do +150 ° C • bez silikónu a živice 

ref. č. obsah €

291216 400 ml 1/12

29356

29952
2994

1573215731
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AKS kvapalina
AKS kvapalina chráni vášho koňa pred 
zdvihnutím cudzích predmetov, ako sú šarlát, 
vlákna alebo iné predmety, a tým zabraňuje 
vážnym zraneniam alebo chorobám. Pre 
nanášanie na väčších plochách, dverách, 
stenách a pasienkoch. AKS obsahuje prírodný 
extrakt z korenia (kapsaicín). 

ref. č. obsah €

32532 1000 ml 1/12

AKS pasta 
Chráni kone pred úrazmi pri prehĺtaní 
alebo kúsaní materiálových častí. AKS 
okamžite a spoľahlivo chráni.

ref. č. obsah €

32533 250 g 1/24

Stajňová 
tabuľa 
• vyrobené zo
stabilného plastu
• Rozmery: 30 x 20 cm

ref. č. €

3251 1/25

Kriedové pero
• kriedové pero s okrúhlym koncom • tekutá krieda na vodnej
báze, bez zápachu
• môže byť použitá na akomkoľvek rovnom povrchu, ako je sklo,
okná alebo dosky • hrúbka línie cca. 2-3 mm • pred použitím dobre
pretrepte a otvorte uzáver

ref. č. MQ €

29629 - 10 1/10/400
29629/1 1 1 1

Karabina 
pozinkovaný 

ref. č. dĺžka hrúbka €

3092 60 mm 6 mm 6
3093 70 mm 7 mm 6
3094 80 mm 8 mm 6
3095 90 mm 9 mm 3
3096 100 mm 10 mm 3

Oko so skrutkou
• 10 x 80 mm • pozinkované

ref. č. €

12282/2 2

Oko s maticou
• 10 x 120 mm • pozinkované

ref. č. €

12281/2 2

Stajňová západka na brány
• pozinkovaná • robustná

kvalita

ref. č. popis €

2984 so západkovým uzáverom 1/30
29841 s uzáverom otočným 1/30
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Napájačky
Nerezová napájačka s potrubným ventilom E21
• miska na vodu z nehrdzavejúcej ocele, mosadzný ventil a robustné
liatinové teleso
• ideálna pre dojnice kvôli vysokému prietoku vody • veľká misa (Ø 27
cm, výška 12 cm) s kapacitou 5 litrov vody • optimálna hygiena vody 
vďaka nehrdzavejúcej oceli odolnej voči hrdzaveniu • montáž so 4 
skrutkami pre montáž na stenu a rúrku materiál nie je súčasťou dodávky) 
• horné a spodné pripojenie možné

K dispozícii s pripojením 1/2 "a 3/4"

ref. č. popis €

221860 Napájačka E21, 1/2“ pripojenie 1 60
2218605 Napájačka E21, 3/4“ pripojenie 1 60

22365 Montážne remienky v pároch 1/25 1,000
221861 Náhradný ventil 1/20 2,400
221971 Ochranná západka veľkosť 2 1/4 48

Napájačka s tubusovým ventilom G51, smaltovaná 
Mod. 221850 

• veľká misa na vodu vyrobená zo šedej liatiny • povrchová úprava zo
smaltovaného materiálu • ľahko sa čistí
• objem misy: 1,7 litra • prívod vody 1/2 palca od hornej a spodnej
strany
• pre montáž na stenu a rúrku • ventil z mosadze • 8 litrov za minútu.
prietok
rýchlosť pri tlaku vody 3 bar

smaltový

ref. č. popis €

221851 Napájačka G51 1 84
221885 Náhradný trubicový ventil 1 -
22365 Montážne remienky v pároch 1/25 1,000

221970 Ochranná západka veľkosť 1 1/4 60

Liatinová napájačka G20, smaltovaná
• masívna šedá liatina s mimoriadne veľkou a hlbokou miskou • priemer misy 225 mm • objem
nádoby 2,0 litre • horný a spodný prívod vody G1 / 2 "• vysoko kvalitný mosadzný ventil s plynulým
nastavením pre variabilný hydraulický tlak (až 11 litrov / min pri 3 bary) • hmotnosť 7,4 kg • pre
montáž na stenu a rúrku

smaltový

ref. č. popis €

222020 Npájačka G20 (vysokotlaková) 1 55
223426  vysokotlakový ventil 1/20/200 7,200
22365 Montážne remienky v pároch 1/25 1,000
221970 Ochranná západka veľkosť 1 1/4 60

Top kvalita
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Napájačky
Napájačka na vodu z liatiny Mod. 221500
• veľká misa na vodu zo šedej liatiny • vysokokvalitný práškový lak
• lopatka z nehrdzavejúcej ocele • 1/2 palcové horné a spodné vodné pripojenie
• hmotnosť 3,7 kg • objem nádoby 1,45 litra • vhodný na montáž na stenu alebo
rúrku

ref. no. popis MQ €

221500 Napájačka na vodu z liatiny Mod. 221500 - 2 1/2 96
221501 Napájačka na vodu z liatiny Mod. 221500 - 1 1 105
22202 Náhradná ventil mosadz - 1 1/10/400 16,800

22202/1 Náhradná ventil mosadz 1 1 1 -
22210 Montážna doska - 1 1/100 -

221970 Ochranná západka veľkosť 1 - 1 1/4 60

Napájačka liatina s nerezovou oceľou 
Pero G16, smaltovaná
• miska na vodu vyrobená zo šedej liatiny, smaltovaná •  lopatka z
ušľachtilej ocele
• horné a spodné prívody vody G1 / 2 "• hmotnosť 3,7 kg • objem
nádoby 1,45 litra
• pre montáž na stenu a rúrku • jednotlivo zabalené

smaltový

ref. č. popis MQ €

221600 Liatinová napájačka G16 - 1 1 120
22202 Náhradný ventil mosadz - 1 1/10/400 16,800

22202/1 Náhradný ventil mosadz 1 1 1 -
22210 Montážna doska - 1 1/100 -
221970 Ochranná západka veľkosť 1 - 1 1/4 60

Napájačka z liatiny Mod. 222000
• prášková lakovaná nosná lopatka • veľká misa na vodu vyrobená zo
šedej liatiny
• vysokokvalitné práškové lakovanie • 1/2 palcové horné a spodné vodné
pripojenie
• hmotnosť 4,5 kg • vhodná na montáž na stenu alebo rúrku •
uzamykateľné nosná lopatka

uzamykateľná nosová lopatka

ref. č. popis MQ €

222000 Napájačka z liatiny Mod. 222000 - 2 1/2 96
22202 Náhradný ventil mosadz - 1 1/10/400 16,800

22202/1 Náhradný ventil mosadz 1 1 1 -
22210 Montážna doska - 1 1/100 -

221970 Ochranná západka veľkosť 1 - 1 1/4 60
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Napájačka K75 
• (PP) • ľahko ovládateľný mosadzný potrubný ventil • ovládateľný prietok vody
(maximálne 11 litrov / minútu) • pripojenie zhora a spodné • s vypúšťacím uzáverom pre
jednoduché čistenie • vhodné pre montáž na rúrku a stenu • objem misy: 2,8 litra

K dispozícii s pripojením 1/2 "a 3/4"

ref. č. popis €

221875 Napájačka, 1/2“ connection 1 60
221876 Napájačka K75, 3/4“ connection 1 60
222019 Montážne konzoly v pároch 1 -
221971 Ochranná západka veľkosť 1 1/4 48

Napájačka K71 
• vysokokvalitná misa na vodu z nárazuvzdorného plastu • objem: 2,4 l • hlboká miska
umožňujúca adekvátny prívod vody pre kone a hovädzí dobytok • špeciálne
integrované potrubné pripojenie T kus z mosadze • pripojenie zhora  1/2 " závit •
plynulá stlačiteľná lopatka umožňuje optimálne nasávanie vody • extrémne stabilná
montáž na stenu alebo rúrku vďaka vystuženiu kovu • prietok vody: 3x nastaviteľný, ~
7,5 - 11 l / min pri 3 baroch • s ventilom typu 223437 vhodný pre pripojenie na nízky
tlak • 4 predpjaté podlhovasté otvory umožňujúce nastavenie pri montáži

uzamykateľná nosová lopatka

ref. č. popis €

221871 Napájačka K71 1 72
223426 uzamykateľná nosová lopatka 1/20/200 7,200
223437 Nízkotlakový výmenný ventil 1/100/400 -

22501 Montáž remienkov a dosiek v pároch 1/25 -

221970 Ochranná západka veľkosť 1 1/4 60

Univerzálna ochranná konzola pre napájačky
• z pozinkovanej oceľovej rúry • na pripevnenie na stenu

veľkosť 1 (221970) vhodné pre napájačky veľkosť 2 (221971) vhodné napájačky

22360, 22375, 22378, 22465, 22466, 22500, 22504, 221000, 221851, 221500, 
221600, 221853, 221870, 221871, 221874, 222000, 222005, 222010, 222020, 
222030, 222500, 222709, 225030, 225031, 225032, 225033, 225035

221860, 2218605,  221875, 221876, 222040,  221971, 222045, 
222050, 222055, 222070, 22445, 22355

ref. no. popis rozmer €

221970 Ochranná západka veľkosť 1 hĺbka: 30 cm, šírka: 24 cm, výška vč. montážny štítok: 20 cm 1/4 60
221971 Ochranná západka veľkosť 2 hĺbka: 33 cm, šírka: 28,5 cm, výška vč. montážny štítok: 20 cm 1/4 48

22501

223426
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Napájačky
Napájačka KN50 
• napájačka vyrobená z vysoko kvalitného plastu • s nízkotlakovým ventilom • objem: 2,2 l
• uzamykateľný jazyk (samostatné príslušenstvo) • vodné pripojenie zhora alebo dole
• vhodné pre pripojenia 1/2 "a 3/4" • vhodné pre montáž na stenu a rúrku
• upevňovacia svorka a stabilizačná doska nie sú súčasťou dodávky
• hmotnosť: 0,95 kg

ref. č. popis €

225035 Plastová napájačka misa KN50, zelená 1 120
22501 Montážne remienky a dosieky v pároch 1/25 -

221970 Ochranná západka veľkosť 1 1/4 60
225034 Náhradný jazyk 1/20 240
223437 Nízkotlakový výmenný ventil 1/100/400 -

Napájačka K50 
• nápojová misa vyrobená z vysoko kvalitného
plastu
• objem: 2,2 l • uzamykateľný jazyk (samostatné
príslušenstvo) • pripojenie vody zhora alebo dole
• vhodný pre prípojky 1/2 "a 3/4" • prietok vody:
3x nastaviteľný, ~ 7,5-11 l / min pri 3 baroch
• vhodné na montáž na stenu a rúrku •
upevňovacia svorka a stabilizačná doska nie sú
súčasťou dodávky • hmotnosť: 0,95 kg

ref. č. popis MQ €

225031 Napájačka K50 zelená 1 1 120
225032 Napájačka K50 olivová 1 1 120
225030 Napájačka K50 modrá, neutrálna kompozícia 1 1 120
225033 Napájačka K50 čierna, neutrálna kompozícia, dvojité balenie 2 1/2 160
22501 Montážne remienkoy a dosiky v pároch 1 1/25 -
221970 Ochranná západka veľkosť 1 1 1/4 60
225034 Náhradný jazyk 1 1/20 240
223426 Výmenný vysokotlakový ventil 1 1/20/200 7,200

2250341 Upevnenie jazyka pre K50 pre dodatočnú montáž 1 1/50/500 -

suitable for R 1/2” - 
and 3/4”connection

223437

225031

225030225032 225033
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Výbehové napájačky

Vodný žľab s plniacim ventilom
• robustný vodný žľab vyrobený z nárazuvzdorného a neštiepiteľného
plastu • s účinným plavákovým ventilom • nastaviteľná kapacita od 5
do 8 litrov • ventilová krytina z nehrdzavejúcej ocele • prívod vody
1/2 palca z ľavej alebo pravej strany • vypúšťanie so zástrčkou pre
jednoduché čistenie • upevnenie pomocou 4 skrutiek • najmä pre
hovädzí dobytok a kone

Connection: 1/2“ water throughput: 7 litres / 
min (4 bar) filling quantity min/max: 5/ 8 litres 
dimensions (W/H/D) in cm: 33 x 33.5 x 28 

ref. č. popis €

22172 Voda s plavákovým ventilom 1 40
22192 Vysokotlakový plniaci ventil 1/50 1,200

Napájačka S522 
• napájačka z polypropylénu s dobrou cenou
• rozmery: 29 x 25,5 x 14,5 cm
• prívod vody 1/2 palca zľava alebo doprava
• vr. odtokovej ventil umožňuje jednoduché čistenie • max. 3 litre

ref. č. popis MQ €

22522 Napájačka S522 1 1/9 189
22523 Náhradný plniaci ventil pre 22522 1 1/10 -
22524 Vypustný ventil pre 22522 1 1/100 -

Napájačka S30 
• napájačka vyrobená z vysoko kvalitného plastu • objem: 5 l • prietok vody: cca. 6,5 l / min
(2-3 bar) • možnosť pripojenia vody 1/2 "z ľavej alebo pravej strany • s ventilom typu 
22182 vhodný aj na pripojenie na nízky tlak • kryt ventilu s hákmi pre rýchly prístup • s 
výstupnou zátkou pre jednoduché čistenie • vhodný pre montáž nastenu a rúry • 
hmotnosť: 2,3 kg

K dispozícii aj ako vyhrievaná verzia (článok 222062 - 222065)

ref. č. popis €

222070 Napájačka S30 1 42
222019 Montážne konzoly v pároch 1 -
22192 Vysokotlakový plniaci ventil 1/50 1,200
22182 Výmenný nízkotlakový plavákový ventil 1/100 800

Vodný žľab 
Robustný špeciálny materiál
 • extrémne odolný proti pretrhnutiu a zachováva svoj tvar • UV a mrazuvzdorný

Starostlivo premyslený dizajn
• stabilná vnútorná stena zakrivená dovnútra • oválny tvar
umožňuje ľahké prevážanie v malom prepravníku • veľká výtoková
časť pre rýchlu odvodňovaciu zásuvku (vývod 16601 obsiahnutý v
dodávanom balení) • pripojenie vody a plavákový ventil chránený
pred zvieratami • jednoduché čistenie vďaka hladkým povrchom a
zaobleným okrajom
• k dispozícii je možnosť kotvenia podlahy (príslušenstvo nie je
súčasťou dodávky) • stohovateľné • vhodné pre plniaci ventil 220P
(41 l / min pri 3 baroch) a XtraFlo (250 l / min pri tlaku 3 bar) •
plniaci ventil nie je súčasťou balenia!

ref. no. popis obsah l rozmer €

223623 Vodný žľab 550 l 150 x 115 x 58 cm 1 7

223624 Vodný žľab 1000 l 235 x 125 x 58 cm 1 7
223440 Plavákový ventil XtraFlo Top Entry - - 1/10/20 240
223441 Plavákový ventil 220P - - 1 -
16601 Odtok pre odvádzanie a napúšťanie vody - - 1/100 -
223629 Pozemná kotva - - 1/10 -

Novinka

Top kvalita

22192

22523
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Výbehové napájačky

Výbehové čerpadlo P100 
s funkciou dvojitého zdvihu
• extrémne hladké pasienkové čerpadlo vďaka hliníkovej páke a otočným čapom
prepravovaným v kĺzavých ložiskách • nápojový pohár z robustnej liatiny •
moderný dizajn • vždy čistá voda
• minimálna údržba • čerpá vodu z hĺbky do 8 m • 0,6 litra za zdvih
(v závislosti od hĺbky nasávania) • vhodný pre hadicové prípojky (priemer
vnútornej hadice 19-25 mm) • vhodný pre hovädzí dobytok a kone • rozstup pre
montáž otvoru: 425 x 260 mm

ref. č. popis €

221100  čerpadlo P100, spojenie s ¾ "závitom 1
221120 čerpadlo P100, spojenie s 1 "závitom 1
221117 Sací koš vrátane pripojenia hadice 1/50
221102 Membrána vhodná pre modely 221100 a 221120 1/50
221118 Sacia hadica, 25 m navijak, vhodná pre 221100 a 221120 1

Ako to funguje:

Zviera tlačí páku dopredu hlavou. Tiahlo vytiahne membránu a 
nasáva vodu do membránovej komory.
Gravitácia a napätie v membráne znova zatlačte páčku smerom 
dozadu. Voda je vytlačená z membránovej komory a prúdi do nádrže 
na pitie. Vratné ventily zabezpečujú, že voda je vždy čerpaná a 
čerpaná správnym smerom.
Niektoré čerpané vody zostávajú na hornej strane membrány a 
prúdia do nápojového žľabu hneď, ako sa membrána opäť aktivuje 
počas ďalšieho cyklu, t.j. keď zviera stlačí znovu páku (funkcia 
dvojitého zdvihu).

ložiskové body s klznými ložiskami

páka z hliníka

žľab s pitím z liatiny

spätné ventily závitové a hadicové spojenie 
vyrobené z mosadze

gumová
membrána

spojovacia tyč

Výbehový žľab na vodu
• stabilné a lacné vodné žľaby pre vonkajšie
použitie • UV-stabilizované • s okrajom pre
optimálnu stabilitu
• môže byť dodatočne namontovaný zavesený
plavákový ventil 222905
• ľahké

Auto-Tanker 
• ideálny pre pastviny a výbehy • s plávajúcim ventilom a ochranným krytom
• nehrdzavejúca oceľ • ľahko sa montuje všade • 1/2 palcový prívod vody

ref. č. €

222905 1/50

ref. č. popis obsah rozmer €

223518 žľab bez vypúšťacej zátky 150 l 102 x 72 x 38 cm 1 45

223517 žľab s vypúšťacou zátkou 380 l 130 x 81 x 63 cm 1 35
222905 Závesný plavákový ventil z nehrdzavejúcej ocele - - 1/50 600
16601 Výstup pre odvod a prívod vody - - 1/100 -

223518

223517

221118

221117

16601
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Napájačky
Hliníková napájačka
pre pastviny
• vhodný na montáž na všetky druhy vodných sudov • žľab z nehrdzavejúceho
liateho hliníka • kompletný s prírubovým tesnením (ref. Č. 221753) • nosná lopatka
z ušľachtilej ocele • s nízkotlakovým ventilom

ref. č. popis €

22175 Hliníková napájačka 1 90
22176 Nízkotlakový náhradný ventil 1/50/500 -

221753 Tesniaci krúžok, 8-stranný 1/300 -

Plastová napájačka KN50 pripevnenie na nádoby s vodou
• pitná misa vyrobená z vysoko kvalitného plastu • objem: 2,2 l • s nízkotlakovým ventilom • vr.
adaptívnej dosky na priame napojenie na sudy na pastvine • kompletné s prírubovým tesnením

ref. č. popis €

221755 Napájačka KN50 s adaptérovou doskou 1 -

225035 Napájačka KN50, zelená 1 120
221757 Doska adaptéra 1/5 -
221758 Kartónové tesnenie pre adaptérovú dosku 1/100 -
225034 Náhradný jazyk 1/20 240
223437 Nízkotlakový výmenný ventil 1/100/400 -

Sada konektorov pre IBC kontajner
• na pripojenie nápojovej nádoby na kontajner IBC • pružná vystužená
hadica 70 cm • vr. spojovacie príslušenstvo (viď rozsah dodávky)

Dodávaný balík:
1 x 70 cm vystužená hadica (2 x 3/4 "IT pripojenie)
1 x adaptér pre IBC kontajner vr. tesnenie (S60x6 na 3/4 "OT)
1 x rovný reduktor 3/4 "OT až 1/2" IT
1 x dvojité vsuvky 1/2 "OT až 1/2" OT
1 x dvojitá vsuvka 3/4 "AG x 3/4" AG

ref. č. €

221980 1/20

Inštalačná doska na napájačky IBC
• 275 x 175 mm • inštalačná doska na upevnenie napájačiek na nádoby  IBC
• vhodné pre napájačky s nízkotlakovým ventilom

Ktoré žľaby sa hodia?

Art. č. 222030 Napájačka N20

Art č. 22215 Napájačka SN190

Art. č. 225035 Napájačka KN50

ref. č. €

221981 1/10

22176
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Výhrevná napájačka s hadicovým ventilom H10, 24 V
 • k dispozícii s výkonom vykurovania cca. 80 W alebo cca. 50 W • misa na vodu zo šedej liatiny, čierna
smaltovaná • sivý spodný zásobník s čiernym práškovým povrchom • prietok vody je možné regulovať na
potrubnom ventile • nový koncept vykurovania s vykurovaním ventilu, aby sa zabránilo zamrznutiu • ľahko
sa inštaluje , nie je potrebné odstrániť ventil pre inštaláciu • napájanie cez transformátor najmenej 100 W
(nie je súčasťou dodávky) • prípojky v hornej a dolnej časti G1 / 2 " závit • hmotnosť 11,5 kg • objem misky
1,6 litra • pre montáž na stenu a rúrku • vhodný pre cirkulačné tepelné systémy
• jednoduché napájanie pomocou externej svorkovnice

ref. č. popis €

222010 Napájačka H10, 80 W 1 48
222005 Napájačka H10, 50 W 1 48
222019 Montážne konzoly v pároch 1 -
221971 Veľkosť ochrannej lišty 2 1/4 48
221975 ochrany potrubí 1 400

Nemrznúce napájačky

smaltový 
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Sieťová prípojka 230 V, samostatne zabezpečené

Prípojka vody, lúčovitý prívod alebo
obehový systém možný

Termostat ochrany proti mrazu 230 V, (222794)

Rozdeľovacia zásuvka, trieda ochrany min. IP54

Transformátor 230 V AC => 24 V AC
100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 300 Watt
(222626), 400 Watt (222798)

Rozdeľovacia zásuvka, trieda
ochrany min. IP54

24 V prívodné vedenie pre ďalšie ohrievateľné
nádoby na napájanie alebo výhrevné káble

24 V prívodné vedenie na pripojenie na
nádoby na napájanie

24 V výhrevné potrubie s ochranou proti mrazu 
(22358, 223581)
(v prípade, že nie je pripojené na obehovom 
výhrevnom systéme)

Ochranný plech per oblasť prehryznutia (221975)

Izolácia v potrubí

Ohrievateľná nádoba na napájanie (napr. 222010)

Pri výbere transformátora dávajte pozor na to,
aby ste zohľadnili stratu výkonu prostredníctvom
káblov prívodného vedenia. Príklad výpočtu a
tabuľku s údajmi stratového výkonu nájdete
v tomto katalógu.

Vyhrievané napájačky s objemom 24 V - ako fungujú?
Ohrev pitnej vody pomocou žľabu je tak jednoduché! Potrebujete aspoň jeden 
vykurovací žľab, termostat a transformátor (ako 24-voltová prevádzka).
Ktorý transformátor na koľko misiek?  Ak chcete pracovať len s napájačkou s 
výkonom 80 W, potom postačuje transformátor 100 VA. Ak chcete pripojiť aj 
vykurovací kábel 24 V, jednoducho pridajte spotrebu elektrickej energie (= Wattage) 
kábla, čo vám poskytne minimálny výkon potrebný pre transformátor. Nezmerajte 
moc transformátora príliš presne, aby ste mali vyrovnávaciu pamäť pre rozšírenia.
Elektrické schéma
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Nemrznúce napájačky
Vyhrievateľná plastová napájačka s potrubným ventilom HP20 
24 V a 230 V
• napájacia misa vyrobená z vysoko kvalitného plastu (PP)
s integrovaným vykurovacím káblom • 222040 a 222045:
vykurovací kábel (cca 31 W) na vykurovanie nápojovej
misy a ventilu • 222050 a 222055: vykurovací kábel (cca 73
W) pre vykurovanie nápojovej misy, ventilu a až 2 metre
potrubia (prídavné vykurovanie potrubia) • pre 24 V
verziu je potrebný transformátor (nie je súčasťou
dodávky)
• ľahko vymeniteľný vykurovací kábel • integrovaný
termostat proti mrazu
(teplota zapnutia cca +5 ° C, teplota vypnutia približne
+13 ° C)
• ľahko ovládateľný ventil z mosadze • ovládateľný prietok
vody (až 11 litrov za minútu)
• ½ "pripojenie zhora a dole • vhodné pre cirkulačné
vykurovacie systémy
• s odtokovým uzáverom pre jednoduché čistenie •
vhodné na montáž na stenu a rury
• hmotnosť: cca. 2 kg • objem nádoby: 2,8 litra

chránené pred mrazom až do -25 ° C

4 varianty s prídavným ohrevom potrubia, 73 W bez prídavného ohrevu potrubia, 31 W
24 V 222055 222045
230 V 222050 222040

ref. č. popis napätie / výstup €

222040 Napájačka HP20 bez prídavného ohrevu potrubia 230 V / ca. 31 W 1 60
222050 Napájačka HP20 s prídavným ohrevom potrubia 230 V / ca. 73 W 1 60
222045 Napájačka HP20 bez prídavného ohrevu potrubia 24 V / ca. 31  W 1 60
222055 Napájačka HP20 s prídavným ohrevom potrubia 24 V / ca. 73 W 1 60
222019 Montážne konzoly v pároch - 1 -
221971 Veľkosť ochrannej lišty 2 - 1/4 48
221975 Ochranný obal potrubia - 1 400

Odtokový otvor

Externý 
mrazuvzdorný 
termostat

s pomocným výhrevným potrubím

Kryt na spodnej strane nádoby a 
uzatvorená konštrukcia v oblasti vstupu 
ventilu majú izolačný účinok a zabraňujú 
úniku tepla vychádzajúceho z 
vykurovacieho kábla.

kúriaci 
kábel

222019, ø 1“-3“

48
18
6

252316

G1/2"

G1/2"
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Nemrznúce napájačky
Transformátor pre vykurovanie žľabu
• transformuje napätie od 230 V do 24 V • vhodné pre všetky mrazuvzdorné
napájačky • ochrana proti skratu a preťaženiu vďaka ľahko vymeniteľným
poistkám v napájacom obvode • transformátory sú tiež chránené proti
prehriatiu vďaka zabudovanému obmedzovaču teploty (automatický reset po
ochladení) • IP 65 (transformátor) / IP 20 (zapojenie)

ref. č. Napätie €

222796 100 VA 1
222797 200 VA 1
222626 300 VA 1
222798 400 VA 1

Ktorý transformátor by mal byť použitý?
Ak chcete pracovať snapájačkou s výkonom 80 W, 
postačuje transformátor 100 W (# 222796). Ak chcete 
tiež pripojiť vykurovací kábel s napätím 24 V, 
jednoducho pridajte spotrebu prúdu (= príkon) kábla. 
Zohľadnite tiež stratu napájania cez napájacie vedenia 
(pozri výpočet vzorky). Tým sa dosiahne minimálny 
výstup transformátora. Nezmerajte silu 
transformátora príliš presne, aby ste mali 
vyrovnávaciu pamäť pre rozšírenia.

Príklady transformátorov:
5 x napájačkas aktuálnou kapacitou 100 W = 500 Watt
4 x mrazuvzdorné vykurovacie potrubie 24 V každé pri 30 W = 120 Watt
1 x mrazuvzdorná vykurovacia linka 24 V s výkonom 15 W = 15 Watt
Celková spotreba energie = 635 Watt

Zváženie strát  (paušálna sadzba 15%) 635 W x 1,15 = 730 Watt

Preto by sa mali vybrať dva transformátory s kapacitou 400 W.

Mrazuvzdorný vykurovací kábel s termostatom, 230 V
• udržuje vašu vodnú fázu bez mrazu na -45 ° C • integrovaný termostat proti zamrznutiu
(teplota zapnutia cca +5 ° C, teplota vypínania cca + 13 ° C) • nepoužívajte na vykurovacie
potrubie • ak sa dodatočne izoluje, neizolujte termostat • Neumiestňujte, kam môžu zvieratá
dosiahnuť! • IPX7 • testovanie VDE

max. -45 °C 

Neskladajte v priestore na kŕmenie zvierat; naopak použite 24 V 
vykurovací kábel. Neskratujte vykurovací kábel!

ref. č. dĺžka watt pri 0 ° C €

223582 1 m 16 W 1/16
223585 2 m 32 W 1/16
223586 4 m 64 W 1/16
223587 8 m 128 W 1/16
223588 12 m 192 W 1/16
223590 14 m 224 W 1/16
223589 18 m 288 W 1/10
223591 24 m 384 W 1/10
223592 37 m 592 W 1/5
223593 49 m 784 W 1/5

Pipe 

Insulation at least 13 mm 

Insulating cover 

Heating cable

• zabraňuje zamrznutiu vodných potrubí
• termostat v vykurovacom kábli automaticky zapne kábel

Na čo treba pamätať pri vykurovacom káble 230 V:
• vždy pripojte vykurovací kábel k spodnej strane potrubia
• vodovodné potrubie musí byť uzemnené
• vykurovacie káble 230 V sú pripravené na pripojenie a mali by byť pripojené k 
napájaciemu zdroju s ističom (30 mA istič)
• vykurovacie káble sa nesmú skrátiť, preto ich treba objednať v správnej dĺžke
• nad potrubím je možné navinúť nadmerné dĺžky (všimnite si, že vzdialenosť 
medzi vinutiami musí byť minimálne 15 mm medzi cievkami)

Rúra

s izoláciou (najmenej 13 mm) 
bez mrazu dole

Vykurovacie káble proti zamrznutiu • Neohrievajte vykurovací kábel a dodržte maximálny polomer ohybu cca. 50 mm
• vykurovacie káble je možné upevniť na potrubie pomocou izolačnej pásky alebo 
hliníkovej pásky
(222809)
• Pri použití plastových rúrok musí byť hliníková páska (222809) omotaná okolo 
potrubia pred nasmerovaním vykurovacieho kábla
• potrubný a vykurovací kábel by mal byť izolovaný s izoláciou minimálne 13 mm
• termostat na vykurovacom kábli by mal byť pripojený v najchladnejšej polohe na 
potrubí
• termostat môže byť izolovaný len mierne
• Nepoužívajte vykurovacie káble 230 V v miestach uhryznutia zvierat
• Montáž musí byť vykonaná v súlade s VDE0100 vyškoleným odborníkom

Ø 15 mm  Ø 22 mm 
½"

Ø 28 mm
¾"

Ø 35 mm
1"

Ø 42 mm
1 ¼"

Ø 48 mm
1 ½"

Ø 60 mm
2"

Ø 76 mm
2 ½"

- 45 °C - 45 °C - 40 °C - 40 °C - 35 °C - 30 °C - 25 °C - 20 °C
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Mrazuvzdorné príslušenstvo
Mrazuvzdorný termostat
• vhodné pre všetky vykurovacie systémy na napájačky a rúrky • vonkajšia sonda na
automatické štartovanie a vypínanie
• IP 54 • V kryte odolnom voči striekajúcej vode • Max. povolený výkon 3,6 kW
výhody:
• inštalácia proti zamrznutiu nie je zapnutá, ak neexistuje riziko mrazu
• termostat automaticky vypne alebo zapne prvky protimrazovej ochrany
• spúšťaciu teplotu možno voľne zvoliť

Mrazuvzdorný termostat by sa mal inštalovať 
v najchladnejšom bode.

ref. č. €

222794 1/30

Vykurovacia tyč 24 V pre napájačky
• na skrutkovanie do 1/2 "vodnej prípojky napájačky • je možné namontovať zhora a z
dola • vykurovací článok je vybavený integrovaným termostatom v najmodernejšom
dizajne polovodičových technológií - pracuje úsporne a bezúdržbovo • používanie
termostatu proti zamrznutiu (222794) sa odporúča na napájacom potrubí • na prevádzku
s transformátorom na vykurovanie napájačky • výkonové údaje: 24 V, 60 W • spĺňa DIN
EN 60 335 -1

Mrazuvzdorný až do -10 ° C

ref. č. popis €

221760 Vykurovacia tyč s prípojným káblom 60 cm a ochranným plášťom z pleteného drôtu 1/40
221761 Vykurovacia tyč s pripojovacím káblom 250 cm bez ochranného plášťa 1/40

1/2 " pripojenie
nie je vhodný pre obehové systémy

24 V mrazuvzdorný vykurovací kábel
• na ohrev potrubia vodných nádrží • IPX7
• Pre prevádzku je potrebný 24 V transformátor

ref. č. popis €

22358 1,5 m, 15 w 1/60
223581 3,0 m, 30 w 1/60

Hliníková paska 
• 100 m • 50 mm • odráža teplo na vodných potrubiach • pre 3/4 "potrubie s
dĺžkou 3,5 m cca. Je potrebná 25 m hliníkovej pásky

Tip: Na plastových rúrkach používajte vždy hliníkovú 
pásku, inak nebude dochádzať k vedeniu tepla

ref. č. €

222809 1/54

Wrap plastic water pipes in 
aluminium foil before installing 
the heating cable

Mosadzné predĺženie pre vykurovací článok
• vhodné pre vykurovacie tyče 221760 a 221761 • potrebné pre napájačky 22500 a 22504
alebo 221871 • odporúča sa aj pri použití vykurovacieho ventilu vo všetkých napájačkách
vyrobených inými výrobcami
• 1/2 "IG / AG • rozširuje pripojenie na prívod vody o 30 mm

ref. č. €

221765 1/150

221760

221761
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Mrazuvzdorné príslušenstvo
Obehové čerpadlo AquaLine
Cirkulačné čerpadlo s integrovaným ohrievačom
AquaLine je ideálnym riešením pre ohrievacie systémy s dĺžkou slučky max. 250 m (s potrubím 3/4 ") na 
poskytovanie zvieratám s temperovanú vodou. Neustály pohyb vody a prepínateľné vykurovanie poskytujú 
dvojitú ochranu proti zamrznutiu.

ref. č. popis €

22331 AquaLine Classic 1
223073 AquaLine Digital 1

AquaLine Classic a AquaLine Digital:
• 3000 W / 230 V
• zimná a letná prevádzka (s / bez vykurovania)
• automatické riadenie nastavenej teploty vody
• automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia
• samostatné zobrazenie prevádzkového stavu čerpadla a

ohrievača pomocou kontroliek na riadiacej jednotke
• odvzdušňovací ventil na vykurovacom telese
• vysoko kvalitné izolované teleso elektroniky vyrobené z

polyamidu, aby sa zabránilo vytváraniu kondenzácie
• jednoduchá inštalácia pre odborníka na kúrenie alebo

inštalatérske práce
• nízky priestor potrebný vďaka kompaktnému dizajnu
• nízka údržba vďaka vysoko kvalitným materiálom
• súprava na montáž na stenu
• 2 roky záruka

AquaLine Digital: 
• PTC sonda s digitálnym riadiacim termostatom
• presné nastavenie cieľovej teploty prostredníctvom displeja
alebo ovládacej skrinky (10 ° C až 25 ° C)
• indikácia nameranej teploty na displeji
• akustický a vizuálny signál, keď teplota klesne pod alebo
prekročí limitné teploty (5 ° C / 30 ° C)
• monitorovanie prietoku s akustickým a vizuálnym
signálom, ako aj automatické prerušenie ohrievača, keď
prietok klesne pod min. hodnota 6 l / min

AquaLine Classic



238

Mrazuvzdorné príslušenstvo
Schéma pripojenia
Kompletné okružné vedenie musí byť v zámrznej oblasti dostatočne izolované! V oblasti prehryzenia treba
chrániť izoláciu a prídavné elektrické vedenia pred prehryzením.

Oblasť bezpečná proti mrazuZámrzná oblasť

Aqualine (22331, 223073)

Guľový spätný ventil

Bezpečnostný pretlakový 

Automatický odvzdušňovací 

Pretlakový manometer Indikácia 

prietoku

Guľový kohút

Výpustný kohút

Vodný filter

Spínacia skrinka s ochranným
spínačom proti chybnému prúdu
pre Aqualine 30 mA

Spínač zap/vyp pre

Aqualine
Prívodné vedenie k zásuvke
16 A pre Aqualine

Nádoba na napájanie, vhodná pre
obehové systémy (napr. 221851)

Izolačný materiál

Ochrana proti ohryzeniu pre
izolačný materiál a káble

Lúčovitý prívod

Montáž pomocou systému BYPASS – Prostredníctvom guľových kohútov sa môže 
čerpadlo jednoducho a rýchlo odpojiť z okružného vedenia. Prostredníctvom 
obidvoch súčasne dodaných samotesniacich skrutkových spojov sa môže čerpadlo 
po odpojení rýchlo a nekomplikovane demontovať.

Pri priemere potrubia 3/4“ je možné okružné vedenie až do 250 m. Max.
dopravná výška: 6 m.

Na zhotovenie potrubia je v rozsahu dodávky obsiahnuté nasledovné 
príslušenstvo: 1 x bezpečnostný pretlakový ventil, 3 x autom. odvzdušňovacie 
ventily a 1 x spätný ventil. Rúrové vedenie musí vyhotoviť a odoberať iba vhodný 
odborník!
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Vchodové brány, nastaviteľné, 110 cm
Vrátane montážnej sady
• stabilná, pozinkovaná brána z galvanizovanej ocele
vrátane montážnej sady
• výška: 110 cm

Inštalačná sada obsahuje:
• 2 panty
• 1 uzatváranie
• obsahuje 6 drevených skrutiek
(12 x 80 mm)

Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že brána sa otvára dovnútra!

ref. č. popis €

44893 Plotová brána 1 - 1,7 m, nastaviteľná 1

44892 Plotová brána 2 - 3 m, nastaviteľná 1

44891 Plotová brána 3 - 4 m, nastaviteľná 1

44895 Plotová brána 4 - 5 m, nastaviteľná 1

442557 Plotová brána 5 - 6 m, nastaviteľná 1

442577 2 m brány s plastovým uzáverom Ø 88 mm 1

442578 Upevňovací prvok pre stĺpiky brány 1
442579

Prepravné náklady budú účtované 

samostatne!

Záves výkyvného čapu pre hradlá (v pároch) 1

Výškovo nastaviteľná!!

rozširuje sa 
pomocou 
nastaviteľnej 
nastavovacej 
skrutky

Nataviť osadenie 
závesu možno 
pomocou posunutia 
závesného čapu 
závesu!

vrátane 
uzamykateľného 
zámku

Možnosť 
zatvárania (bez 
zámku)

Výbehové brány a diely

442577

442578 442579
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Brány na pastviny, nastaviteľné, 90 cm
• stabilná brána z pasienkov pozinkovaná v každej montážnej zostave
• výška: 90 cm

Montážna sada pozostáva z:
• 2 panty
• 1 uzatváranie
• NOVINKA: obsahuje 6  skrutiek (12 x
80 mm)

Shipping costs will be charged separately!

ref. č. popis dĺžka €

442900 Nastaviteľná brána na pastviny, pozinkovaná 2 - 3 m 1

442901 Nastaviteľná brána na pastviny, pozinkovaná 3 - 4 m 1

442902 Nastaviteľná brána na pastviny, pozinkovaná 4 - 5 m 1

442940 Uzamikateľná skrutka - 1

Vrtuľové brány, pevné, 100 cm
• stabilná brána z pasienkov pozinkovaná v každej montážnej
zostave • 6 rôznych modelov s pevnými šírkami (minimálne 3
m - max 6 m) • výška 100 cm • nie je nastaviteľná

Montážna sada pozostáva z:
• 2 panty
• 1 možnosť uzávierky
• NOVINKA: obsahuje 6  skrutiek (12 x
80 mm) na drevo

ref. no. popis length €

442920 Pevná pastvinová brána, pozinkovaná 3 m 1

442921 Pevná pastvinová brána, pozinkovaná 3,5 m 1

442922 Pevná pastvinová brána, pozinkovaná 4 m 1

442923 Pevná pastvinová brána, pozinkovaná 4,5 m 1

442924 Pevná pastvinová brána, pozinkovaná 5 m 1

442925 Pevná pastvinová brána, pozinkovaná 6 m 1

442940

Prepravné náklady budú účtované samostatne!

Uzamikateľná skrutka - 1

Výbehové brány a diely

442940

442940
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Elektrická súprava pre ploty
Súprava pre dodatočnú elektrifikáciu systému oplotenia brán

• opierka brány sa môže otvoriť ručne
• sada obsahuje:
- - 6 upevňovacích krúžkov
- - 6 prstencových izolátorov s metrickým závitom
- - 1 lanové / páskové pripojenie
- - lano 14 m (Top Line Plus) s priemerom 6 mm

ref. č. €

441224 1/16

Stabilizátor nastaviteľných brán
• žiarovo pozinkované oceľové diely, plné gumové

koleso Ø 200 mm

ref. č. €

442559 1

Súprava bezpečnostných skrutiek s 
kľúčom Allen
pre nastaviteľné brány 
 • Veľkosť: dĺžka 20 mm
• závit: M10
• materiál: nehrdzavejúca oceľ
• obsahuje 2 skrutky

Skrutky sú úplne zapustené, aby sa zabránilo zraneniu
vášho zvieraťa pred hlavou skrutky

ref. č. €

442588 1

Swing-Through zámok pre ploty brány
• otočný zámok umožňuje otváranie brány v oboch smeroch
• zámok je pripevnený ku stĺpiku a k bráne pomocou
dodaných skrutiek • môže byť použitý na všetkých plotových
bránach

ref. č. €

441025 1/6

Zámok
na montážnu sadu pre brány
Umožňuje uzamknúť vašu bránu s mosadzným 
zámkom (nie je súčasťou dodávky)

ref. č. €

442558 1

Montážna sada pre pastviny
Pre jednoduchú montáž vašej brrány na stĺp
Sada obsahuje: • 2x závesy • 1x úzatváranie • 6x  skrutky 

ref. č. €

44890 1

Výbehové brány a diely
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Plotový panel
• ideálne pre montáž mobilného a flexibilného
oplotenia, ako aj pre dočasné konské boxy
• tiež bežne používané na oplotenie jazdeckých a
tréningových oblastí
• výška hornej trubice 1,6 m
• celková výška 1,70 m
• bezpečnostná montážna konzola zabraňuje
zraneniu zvierat. Pri pristátí na paneli zviera
nepadne medzi dva panely, ak klesne
• hladká oválna trubica 50 x 30 x 1,5 mm
• vzdialenosť medzi rúrkami 20 cm
• rýchle upevnenie reťaze umožňuje rýchlejšie a
jednoduchšie pripojenie viacerých panelov
• pri ľahkých zaťaženiach veľmi stabilné
• zakrivené nožičky zabezpečujú vynikajúcu
stabilitu
• pozinkované

Prepravné náklady budú účtované samostatne!

ref. č. popis dĺžka €

442591 Plotový komponent bez brán 2,4 m 1

442592 Plotový komponent bez brán 3,0 m 1

442593 Plotový komponent bez brán 3,6 m 1

Výbehové brány a diely

dimenzovanie 442591

dimenzovanie plochých 
oválnych rúrok: 50 x 30 
x 1,5 mm

secure stand 
because of 
U-shaped foot

safety mounting bracket

dimenzovanie 442592

rapid chain fastening

dimenzovanie 442593
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Plotový panel s bránou
• umožňuje vytvorenie otvoru na oplotení
• celková výška 2,2 m
• šírka brány 1 m
• zámok na otváranie a zatváranie 
oplotenej plochy
• pozinkované

Prepravné náklady budú účtované samostatne!

ref. č. popis dĺžka €

442594 Plotový komponent s bránou 2,4 m 1

442595 Plotový komponent s bránou 3,0 m 1

442596 Plotový komponent s bránou 3,6 m 1

dimenzovanie 442594

Example for mounting

Locking bolt

dimenzovanie 442595 dimenzovanie 442596

Výbehové brány a diely
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Zásobníky

Štvorcový stojan na seno 
pre kone s ochranou proti 
prejedaniu
• univerzálny stojan na seno s 12 drážkami
pre kone
• vhodný pre guľaté a obdĺžnikové balíky s
dĺžkou alebo priemerom do 1,8 m
• extrémne stabilný dizajn, vysoká hrúbka
materiálu, 2 štvorcové trubkové nosníky
• pozinkované
• Na plnenie možno ľahko otvoriť 2 strany
• výškovo nastaviteľné bežecké prvky
(prispôsobiteľné veľkosti zvieraťa)
• trojbodové pripojenie
• dodávaný ako stavebná sada vrátane
obvodovej ochrany strešného okraja,
trojbodová bezpečnostná spona
• vnútorné rozmery žľabu: cca. 2 x 2 m
• kompletné rozmery dx š xv:
približne. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Prepravné náklady budú účtované samostatne!

ref. č. €

291256 1

Štvorstranný stĺpik pre 
palisádovú kŕmnu sieť   
• 12 miest na kŕmenie
• univerzálny stojan na seno pre kone a
hovädzí dobytok
• vhodný pre guľaté a obdĺžnikové balíky s
dĺžkou alebo priemerom do 1,8 m
• extrémne stabilný dizajn, vysoká hrúbka
materiálu, 2 štvorcové trubkové nosníky
• pozinkované
• Na plnenie možno ľahko otvoriť 2 strany
• výškovo nastaviteľné lišty (nastaviteľné
na veľkosť zvieraťa)
• trojbodové pripojenie
• dodávaný ako stavebná sada vrátane
obvodovej ochrany strešného okraja,
trojbodová bezpečnostná spona
• vnútorné rozmery žľabu: cca. 2 x 2 m
• rozmery : cca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Prepravné náklady budú účtované samostatne!
ref. no. €

291255 1

Pri použití s krmivami, 
ktoré môžu napadnúť 
pozinkovanú plochu 
(napr. Siláž), naneste 
najprv ochranný náter.

Trojbodové upevnenie (s 
ochranným krytom)

s ochranou okrajov Štvorcové nosníky
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Zásobníky
Zásobník na guľaté balíky
• pre okrúhle balíky s max. priemer x výška 160 cm
x 125 cm alebo 130 x 135 cm • mrazuvzdorný
plastový materiál s vstavanou ochranou proti UV
žiareniu • robustná konštrukcia • s otvorenými
otvormi pre zvieratá • dažďové kanály cez otvory na
potraviny • s integrovanou rukoväťou  • s
integrovanými upevňovacími očkami na upevnenie
základne na zvonček • základňa (k dispozícii
samostatne) pre suché uskladnenie balíkov; môže
byť uzamknutá na prepravu

Nezabúdajte na samostatné náklady na dopravu!

ref. č. popis €

14557 Zásobník s 5 veľkými otvormi pre hovädzí dobytok a kone 1 6

14558 Zásobník s 10 malými otvormi pre ovce, kozy, teľatá a poníky 1 6

14559 Základňa 1 25

14556 Kotvenie pre ozubenie Hay Bell položka č. 14557, položka č. 14558 
so základňou

1/10 -

Novinka

Novinka

Štvorcový zásobník hobby
• 8 miest na kŕmenie
• vhodný pre guľaté a obdĺžnikové balíky do dĺžky alebo priemeru
až 1,4 m
• žiarovo pozinkované
• 1 štvorhranná rúrková podpera
• Na plnenie možno ľahko otvoriť 2 strany
• výškovo nastaviteľné lišty (prispôsobiteľné veľkosti zvieraťa)
• trojbodové pripojenie
• veľmi málo straty potravín
• dodávaný ako stavebná sada vrátane obvodovej ochrany strešného
okraja, trojbodovej bezpečnostnej svorky
• vnútorné rozmery žľabu: cca. 1,45 x 1,45 m
• kompletné rozmery dx š xv: cca. 1,5 x 1,5 x 2,4 m

ref. č. €

291300 1 6

K dispozícii od marca 2018!

14559

14557

14558
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Zásobníky
Kruhový zásobník
pre voľné podávanie alebo malé balíky 
• 8 miest na kŕmenie • palisáda kŕmna mriežka • dodávaná ako
samo-montážna súprava
• 4-dielne, môžu byť prepravované v motorovom vozidle •
pozinkované
• žiadna trojbodová montáž

technické údaje
vonkajší priemer: cca. 150 cm
vnútorný priemer: cca. 132,5 cm

výška:

Prepravné náklady budú účtované samostatne!

cca. 116 cm

ref. č. €

291257 1

Okrúhly stojan s 12 kŕmnymi drážkami
pre štvorcové a okrúhle balíky
• 12 prívodných štrbín • palisáda kŕmnej mriežky • dodávaná
ako súprava na montáž na stenu
• pozostáva z troch častí • trojbodového upevnenia • obsahuje
trojbodovú bezpečnostnú sponu a bezpečnostný kryt hornej tyče
• pozinkovaný

technické údaje
vonkajší priemer: approx. 236 cm
vnútorný priemer: approx. 219 cm

výška:

Prepravné náklady budú účtované samostatne!

approx. 116 cm

ref. č. €

291258 1

Sieť pre pomalé podávanie
• sieť je umiestnená nad potravinami / balíkmi tak,
aby zvieratá jedli pomalšie a dôkladnejšie, čo
pomáha zlepšiť ich trávenie • zníženie tvorby prachu
• vhodné kŕmenie
• malé množstvo potravy je zbytočné
• art. 291295 pozinkovaný rám
• pre ľahšie upevnenie pomalej kŕmnej siete
• pohodlné a rýchle skladanie nahor a nadol

ref. č. popis dĺžka šírka €

291260  kŕmna sieť, šírka ok 4,5 cm 3,6 m 2,4 m 1/6
291261  kŕmna sieť, šírka ôk 10,0 cm 3,6 m 2,4 m 1/10
291262  kŕmna sieť, šírka ok 4,5 cm 2,8 m 2,8 m 1/6
291263  kŕmna sieť, šírka ôk 10,0 cm 2,8 m 2,8 m 1/12
291295 Rám pre  sieť 1,83 m 1,83 m 1
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Elektrický lapač hmyzu EcoKill Inox
Elektrický odstraňovač múch s vysoko kvalitným krytom z nehrdzavejúcej 
ocele. Všetky modely EcoKill Inox sú testované podľa TÜV-GS a sú 
vybavené UV žiarovkami s dlhou životnosťou. Vysokokvalitné puzdro z 
nehrdzavejúcej ocele s matným povrchom je ľahko čistiteľné a zachováva 
svoj atraktívny povrch po mnoho rokov. Tenký dizajn s exponovaným 
okom uľahčuje optimálne zachytávacie vlastnosti.

• puzdro z nehrdzavejúcej ocele je mimoriadne robustné
• vrátane závesného reťazca a zberného zásobníka
• výborná cena
• odolné voči korózii a poškriabaniu
• špeciálna UV lampa s vysokou priľnavosťou hmyzu

EcoKill Inox 2012 EcoKill Inox 2030 EcoKill Inox 2040

napájacie zdroje 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
lampy 2 x 6 W 2 x 15 W 2 x 20 W
pokrytie do 80 m² do 150 m² do 200 m²
napätie 2200 V 2200 V 2200 V
rozmer 34 x 32,5 x 11,5 cm 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm

ref. č. popis €

299930 EcoKill Inox 2012, 2 x 6 wattov 1/3 108
299931 EcoKill Inox 2030, 2 x 15 wattov 1/3 60
299932 EcoKill Inox 2040, 2 x 20 wattov 1/2 48
299812 Náhradná trubica 6 W, modrá 1/25 -
299811 Náhradná trubica 15 wattov, modrá 1/25 2,100
299813 Náhradná trubica 20 wattov, modrá 1/25 650

Elektrický lapač hmyzu EcoKill Inox IPX4 
S ochranou proti striekajúcej vode! IPX4 zaisťuje primeranú bezpečnosť 
v priestoroch, ako sú stajne, vonku alebo jednoducho kdekoľvek, kde 
určitú úroveň vlhkosti nemožno vylúčiť! Rovnaký z hľadiska tvaru, 
výkonnosti a dizajnu EcoKill Inox bez ochrany proti striekajúcej vode!

299935 299936

napájacie zdroje 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
lampy 2 x 15 W 2 x 20 W
pokrytie do 150 m² do 200 m²
napätie 2200 V 2200 V
rozmer 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm

ref. č. popis €

299935 EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 Watt 1/3 60
299986 Náhradná žiarovka 15 wattov pre  č. 299935 1/25 -
299936 EcoKill Inox IPX4, 2 x 20 Watt 1/2 48
299987 Náhradná žiarovka 20 wattov pre  č. 299936 1/25 -

Elektronický lapač hmyzu
• extrémne ľahká hliníková konštrukcia
• vrátane závesného reťazca a zberného
zásobníka
• vynikajúca hodnota za peniaze
• odolné voči korózii a poškriabaniu
• špeciálna UVA lampa, ktorá je veľmi
atraktívna pre hmyz

to insects 

tecnické údaje
Zdroj 230 V / 50 Hz
2 svietidlá 15 watts každé
pokrytie do 150 m²
Napätie 2200 V
rozmer 49 x 11 x 34 cm

ref. č. popis €

299950 EcoKill 2 x 15 wattov 1/3 48
299811 Náhradná trubica 15 wattov, modrá 1/25 2,100

Elektronický lapač hmyzu

Top kúpa
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Elektronický lapač hmyzu
Elektronický lapač hmyzu Halley Green Line 
• teraz tiež k dispozícii so zelenou žiarivkou • skúsenosti ukazujú, že muchy a
hmyz sú viac priťahované žiarivkami, ktoré vydávajú skôr zelené než modré
svetlo. To značne zvyšuje množstvo hmyzu zachyteného v poli nazývanom
"zelená línia" v porovnaní s modrou štandardnou jednotkou • odolný voči
striekajúcej vode (IP 44) pre špeciálne hospodárske podmienky

Zvýšené množstvo hmyzu zachytené 
žiarivkami, ktoré vyžarujú zelené svetlo!

technické údaje model 2214/B model 2214

zdroj 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
2 svietidlá 20 každý 20 každý
pokrytie do 300 m² do 300 m²
vysoké napätie 5000 V 5000 V
rozmer 66 x 31 x 12 cm 66 x 52 x 12 cm

ref. č. popis €

299806 Halley 2214/B 1 36
299807 Halley 2214 1 22
299819 Náhradná trubica 20 wattov, zelená 1/25 -

Elektronický lapač hmyzu  2138 
• odolné voči striekajúcej vode (IP 44) pre 

špeciálne hospodárske podmienky 

technickké údaje
zdroj 230 V / 50 Hz
2 svietidlá 15 každý
pokrytie do 150 m²
vysoké napätie 5000 V
rozmer 51 x 39 x 12 cm

ref. č. popis €

299804  Halley 2138 1 40
299811 Náhradná trubica 15 wattov, modrá 1/25 2,100

Elektronický lapač hmyzu Halley S-series 

Well tried for over 100.000 times!

technické údaje model 2138-S model 2214-S

zdroj 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
2 svietidlá 15 každý 20 každý
pokrytie do 150 m2 do 200 m2
vysoké napätie 4000 V 5000 V
rozmer 51 x 39 x 12 cm 66 x 52 x 12 cm

ref. č. popis €

2998 Halley 2138-S 1 40
299801 Halley 2214-S 1 22
299815 Náhradná trubica 8 wattov (29,5 cm) 1/25 625
299811 Náhradná trubica 15 wattov, modrá 1/25 2,100
299813 Náhradná trubica 20 wattov, modrá 1/25 650
299817 Náhradná trubica 40 wattov, modrá 1/25 625

Top kúpa
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Elektronický lapač hmyzu
Elektronický lapač hmyzu MiniKill 
• ultrafialové svetlo priťahuje lietajúci hmyz do aktívnej oblasti prístroja • životnosť lampy najmenej 10 000 hodín
• môže byť jednoducho zapojený do zásuvky • s integrovaným odnímateľným zberným kontajnerom • v
ohnivzdornom plastovom kryte ABS • praktický, ľahký a priestorovo úsporný • účinný bez chemikálií

technické údaje
zdroj 220 - 230 V / 50/60 Hz
2 svietidlá 1 x 4 W
pokrytie do 20 m²
napätie 800 - 1000 V
rozmer 18 x 16 x 7 cm

ref. č. popis €

299955 MiniKill 1/5/50
299820 Náhradná trubica 4 watt 1/50

Pascana osy VespaNo
Zariadenie na ochranu proti včelám a osám
1. Vysoká rýchlosť zachytenia ôs: Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru a dizajnu VespaNo zachycuje nadpriemerný počet ôs, múch a iného
hmyzu priťahovaného cukrom.
2. Úplná ochrana pre včely: vyvinutá včelármi s 30-ročnými skúsenosťami, ochrana včiel bola najdôležitejším aspektom od začiatku.
Zvláštny vstup pasce a priehľadného krytu zabraňuje tomu, aby včely padali do lapača.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• plast odolný voči poveternostným vplyvom s UV
ochranou
• priehľadná zberná nádoba
• efektívna plocha až 200 m² na pascu
• mimoriadne jednoduché použitie a ľahko sa čistí
• môže stáť na povrchu alebo sa môže zavesiť

Tip: funguje aj ako pasca mravca

1 kráľovná = 1 populácia až 15 000 ôs!efektívna plocha pre každú pascu
terasa, balkón, pivná záhrada: 1 wasp trap per 10 m²
otvorené priestory: 1 wasp trap per 200 m²

ref. č. €

299849 1/12

Kvapalina do pasce na osy
• vysoko účinný prírodný prípravok pripravený na použitie • môže byť použitý v interiéri a vonku • zostáva
účinný v pasci až 6 týždňov
• efektívne a bezpečne priťahuje osy, ale aj domáce a  muchy a včely vďaka svojim prírodným koncentrátom
ovocných štiav
• ekologický a 100% netoxický

Zvlášť odporúčané pre  pascu VespaNo 299849ref. č. obsah €

299762 500 ml 1/12

Elektronický lapač hmyzu 230 Volt 
• odpudzuje muchy pomocou ultrazvukových technológií: má negatívny vplyv na nervovú sústavu
hmyz, čo spôsobuje, že ide von • pokrytie : cca. 60 m². • 100% netoxický • nie je nebezpečný pre ľudí •
môže byť pripojený priamo do elektrickej zásuvky • len pre vnútorné použitie v stajniach, skladoch,
kanceláriách atď.

technické údaje
zdroj 230 V / 50 Hz
2 svietidlá 1 W
kmitočet 23,6 kHz
pokrytie approx. 60 m²

ref. č. €

299868 1/48
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Kontrola hmyzu
Stajňový lapač hmyzu Eco 10 m 
• lepidlo na kontrolu múch a lietajúceho hmyzu
• 10 m dlhá - 25 cm široká
• vr. držiaka na zavesenie
• 100% netoxický

ref. č. dĺžka šírka €

299790 10 m 25 cm 1/24 864

Lapač hmyzu JumboXL 10 m 
• nová forma tlače na žltý papier zlepšuje lákavosť atraktivitu, pretože
simuluje zjavné miesta na pristátie • jednoduchá - čistá - netoxická - 100%
efektívna • stabilný naviják s takmer 50% väčším záchytným povrchom za
absolútne výhodnú cenu

Fly roll s XL úlovkovým povrchom 4 m², až o 40% efektívnejší

ref. č. dĺžka šírka €

299789 10 m 40 cm 1/15 450

Lapač hmyzu 9 m 
• mušky priťahuje papier a zostávajú nalepené na pasci
• nová forma tlače na žltý papier zvyšuje lákavosť
atraktivitu, pretože simuluje zjavné miesta na pristátie
• jednoduché - čisté - netoxické - 100% účinné

až o 40% účinnejší a atraktívnejší pre hmyz

ref. č. dĺžka šírka €

299847 9 m 30 cm 1/15 540

Lapač hmyzu 7 m 
• pasca na lepidlo na kontrolu múch a lietajúceho hmyzu • 7 m dlhá - 30 cm
šíroká • vr. kovovej rukoväte • so žltým papierom pre ešte väčšiu lákanie múch
a hmyzu • s novým lepiacim povlakom • 100% netoxický

ref. č. dĺžka šírka €

29978 7 m 30 cm 1/15 540

Lapač hmyzu Twister 
• lepené papierové pásy sú vyrobené z prírodných zložiek, ako sú živice, oleje a tuky •
úplne netoxické • voľne visiace pasce poskytujú perfektnú pristávacu podložku pre lietajúci
hmyz • používajte červený pásik na opatrné vytiahnutie rolovaného twisteru puzdra.
Použite príchytky na upevnenie na strop • 4 jednotky / krabica • 24 ks. v balení

Klasika - 100% netoxická!ref. č. €

299839 1/24/144

Top kvalita

Top kvalita

Top kúpa
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Kontrola hmyzu
Lapač hmyzu FlyMaster 
• 6 kusov s rozmermi 595 x 300 mm • FlyMaster Flypaper spoľahlivo uloví
muchy v stajni, maštali a vnúti domov • jeden kus uloví až 5.000 much
alebo skôr pokrýva plochu 200 m² • 100% netoxický Ako používať : Zaveste
celú alebo narezanú plechovú lištu - odstráňte ochranný film - je
dokončený!

s traktívnosťou až o 40% účinnejšou

ref. č. dĺžka šírka €

299842 59,5 cm 30 cm 1/50

 Lapač hmyzu 2 
• jednoduché použitie, veľmi účinné • netoxické • účinné počas
4 až 6 týždňov v závislosti od počasia

netoxický

ref. č. €

299851 1/20

* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

Plašič škodcov UltraStop 230 V 
• používa ultrazvuk (20 000 - 27 000 Hz) na odpudzovanie myší,
potkanov a iných škodcov z polomeru 350 m² • s pohyblivou konzolou
• 100% netoxický • nízka spotreba energie
• s LED displejom pre ovládanie prevádzky • len pre vnútorné použitie

ref. č. €

299642 1/30

Plašič myší a potkanov UltraStop 230 voltov 
• môže byť zapojený priamo do zásuvky • účinná plocha: cca. 1000 m² • možnosť
prepnutia do rôznych frekvenčných rozsahov • 100% netoxický • neškodný pre ľudí • len
pre vnútorné použitie v stajniach, skladoch, kanceláriách atď.

technické údaje
napätie 230 V / 50 Hz
výkon 1 W
kmitočet 25 - 65 kHz
pokrytie cca. 1000 m²

ref. č. €

299869 1/24

Lapač hmyzu FlyMaster páska 
• kompletná sada s páskou 400 m • ekologická alternatíva pre
kontrolu hmyzu v stajniach • vyčerpaná páska je navíjaná na
prázdny navijak (v cene)
• ľahko sa montuje • náhradné valce sa dajú bez problémov
vymeniť

ref. č. popis €

29976 Páska 400 m, kompletná sada 1 96
29977 Náhradná valcová páska 400 m 1 288
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Pasce na myši a potkany

* Buďte opatrní pri používaní biocídov. Vždy si prečítajte štítok a informácie o výrobku pred použitím!

Pasca na myši mouseStop 
• účinná a pripravená na použitie pasca na myši vrátane špeciálnej spúšte • požitú
spúšť je možné rýchlo vymeniť ako blesk • účinný ihneď po aktivácii návnady -
jednoducho odstráňte ochranný kryt • zaručuje účinnosť zachytávania kvôli
kalibrovanému razníku spúšťacieho mechanizmu • pasca je neškodná pre domáce
zvieratá a deti

• jednoduché • bezpečné • netoxické

ref. č. popis €

299822 Pasca na myši mouseStop 2 1/16
299824 Náhradná návnada mouseStop 6 1/20

ref. č. popis
299823 Mouse Trap mouseStop, 44 ks stojanový displej 1/44

Pasca na potkany ratStop 
• efektívny a pripravený na použitie , špeciálna spúšť pre
potkany • použitá spúšť môže byť rýchlo vymenená ako blesk •
účinný ihneď po aktivácii návnady - jednoducho odstráňte
ochranný kryt • zaručuje účinnosť zachytávania pomocou
kalibrovaného spúšťacieho mechanizmu

• jednoduché • bezpečné • netoxické

ref. č. popis €

299825 Pasca na potkany ratStop 1 1/12
2998251 Náhradná návnada ratStop 3 1/10

ref. no. popis
2998250 Rat Trap návnada , balenie s 25 kusmi 1/25

Pasca na myši 
• vyrobené z robustného plastu

ref. č. dĺžka šírka €

299826 11 cm 5 cm 2 1/100

Pasca na potkay
• vyrobené z robustného plastu

ref. č. dĺžka šírka €

299834 14 cm 7,5 cm 1 1/40

299822: For orders of  
16 pieces, the delivery takes 
place in a representative 
counter display

Top kúpa

Top kúpa

2998250

299823
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