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Tieto symboly vysvetľujú naše balenie!

1 / 4 / 16

178/5000
Prvý obrázok (1) zobrazuje predajnú jednotku (číslo alebo balík podporujúci 
predaj). Je to cenový základ. Nasledujúce obrázky (4/16) zobrazujú ďalšie 
možné baliace jednotky.

€
4,49

Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny výrobcu a sú 
zahrnuté s DPH. Cena uvedená v katalógu sa vzťahuje na jednu jednotku alebo 
jeden balík podporujúci predaj.
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DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
Inches 25 26 27/28 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37
INTL XXS XS S M L XL XXL XXXL

DE 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
FR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IT 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inches 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28/29
INTL XS XS S S M M L L XL 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

XXS XS S M L XL XXL XXXL
5 6 7 8 9 10 11 12

Veľkosti. deti Veľkosti, ženy

Veľkosti, muži Veľkosti rukavíc

priedušný
Priedušnosť pre klimatické materiály. Vlákna veľmi rýchlo odvádzajú 
vlhkoksť od pokožky. Priedušnosť sa meria v gramoch (g) vodnej pary 
na meter štvorcový (m²) počas 24 hodín. Pre priedušnosť 5000 za 24 
hodín, to znamená, že 5000 g vodnej pary vystúpilo cez štvorcový 
meter tejto textílie.

vodotesný
Takzvané hodnotenie vodného stĺpca v mm je index vodotesnosti. 
Označuje tlak vody, pri ktorom sa materiál stáva priepustným pre 
vodu. Norma DIN pre
"Vodotesný" štítok je vodný stĺpik s rozmermi 1300 mm.

vetruodolný
Vniknutie vetra ochladzuje telo, pretože vrstva teplého vzduchu je 
„odfukovaná“. Vďaka tomu je vonkajšia teplota  chladnejšia ako v 
skutočnosti (efekt chladenia vetrom).

dokonale sedí
Materiál je elastický, pohybujúci sa pri pohybe.

perie-lahkýt
Veľmi ľahký materiál sa transformuje na mimoriadne odolné a 
pohodlné funkčné oblečenie. 

viacvrstvová
Každá časť vo vrstvenom oblečení by mala uľahčiť udržanie 
konštantnej teploty.
Úloha vnútorného materiálu sa prenesie do nasledujúcej vrstvy. Telo 
tak môže udržiavať konštantnú teplotu.
Stredná vrstva účinne reguluje telesné teplo. V teplom vankúšiku 
vzduchu. Najvzdialenejšia vrstva vrstveného oblečenia chráni pred 
vetrom, vodou a snehom a zároveň zachováva optimálnu priedušnosť. 
Táto vrstva si tiež zachováva telesné teplo.

vlhkosť odvádza
Vlákno odvádza pot z pokožky
do exteriéru a telo je v suchu!

rýchloschnúci
Rýchlo schnúci materiál, pretože vlákno neabsorbuje žiadnu
vlhkosť, odvádza ju priamo do exteriéru!

Stretch

5000 mm

1000 g/
m2/24 h
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Kabát zimný Amina
Štýlová jazdecká bunda s 2-pásmovým zipsom na prednej strane a s 
jazdeckým rozparkom vzadu. Tento odev je vybavený všetkým, čo 
potrebujete pre športový vzhľad a bude tvorcom trendov pre 
budúcu zimu. Rovnako ako  bunda Carla , aplikácie a detaily sú 
perfektným doplnkom pre kabát Amina, ktorý poskytuje presne to, 
čo chcú módni a praktickí jazdci, teplý a priedušný vďaka svojej 
podšívke SEE.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• funkčné futro 150 g / m² s výbornou reguláciou teploty a vlhkosti
• extrémne odolný voči vode a priedušný
• rozparok v zadnej časti na cvoky
• ženský strih
• elastické pletené manžety na zápästiach
• zamatovo mäkká vnútorná podšívka v kapucni
• dve vrecká so zapínaním na zips
• orig. SEE (r) Stredná vrstva „Technológia izolácie expertov na
energiu“
• možete prať v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál: 100 % Polyester 

Futro, podšívka 100 % Polyester 

€ 

1/10 99,99 

veľkosť XS S M L XL XXL 

kávová 3220818 3220819 3220820 3220821 3220822 3220823 
modrá 3220824 3220825 3220826 3220827 3220828 3220829 

3000 mm1000 g/
m2/24 h

Thermo
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Bunda zimná Karla
Bunda  je veľmi pohodlná a ľahko sa nosí. Izolácia „SEE“ vytvára 
dokonalú klímu pri nosení. Crossover dizajn, zmes štýlu blouson a 
rovného strihu, dáva tejto bunde špeciálny lesk. Výrazné detaily 
zahŕňajúce krásnu sťahovaciu šnúrku a rôzne kožené nášivky robia 
bundu štýlovou a módnou pri jazdení, ale aj pri každodennom 
nosení.

Ďalšie vlastnosti produktu:

Zloženie 

Vonkajší materiál: 100 % Polyester 

Futro/podšívka 100 % Polyester 

€ 

1/20 79,99 

veľkosť 
XS S M L XL XXL 

káva 3220800 3220801 3220802 3220803 3220804 3220805 
čili 3220806 3220807 3220808 3220809 3220810 3220811 

modrá 3220812 3220813 3220814 3220815 3220816 3220817 

3000 mm1000 g/
m2/24 h

Thermo

• funkčné futro 150 g / m² s výbornou reguláciou teploty a vlhkosti
• extrémne odolný voči vode a priedušný
• ženský crossover dizajn
• elastické pletené manžety na zápästiach
• zamatovo mäkká vnútorná podšívka v kapucni
• dve vrecká so zapínaním na zips
• orig. SEE (r) Stredná vrstva „Technológia izolácie expertov na
energiu“
• može sa prať v práčke pri 30 ° C
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Vesta Kylie 
Vesta ideálna pre kombináciu s mikinou Nicki a tričkom Active . 
Túto vesta s extra vysokým golierom vrátane šnúrky je radosť nosiť.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• funkčné futro 150 g / m² s výbornou reguláciou teploty a vlhkosti
• vodeodolná a priedušná
• ženský  strih
• zamatovo mäkký vnútorný golier
• hrubá šnúrka na golieri
• dve vrecká
• orig. SEE (r) Stredná vrstva „Technológia izolácie expertov na
energiu“
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál: 100 % Polyester 

Futro/podšívka: 100 % Polyester 

€ 

1/20 49,99 

veľkosť 
XS S M L XL XXL 

káva 3220830 3220831 3220832 3220833 3220834 3220835 
čili 3220836 3220837 3220838 3220839 3220840 3220841 

modrá 3220842 3220843 3220844 3220845 3220846 3220847 
piesková 3220848 3220849 3220850 3220851 3220852 3220853 

Thermo
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Bunda Combi Sara 
Nový typ bundy z dielne Covalliero! Štýlová bunda s fleecovými 
rukávmi so strihom, ktorý robí naozaj vynikajúcu postavu. 
Vysoký golier dokonale prekrýva oblasti krku a brady v 
chladných, veterných dňoch.

Ďalšie vlastnosti produktu:

• ženský strih
• plyšový, zamatovo jemný materiál Nicki na rukávoch a na
vnútornom golieri
• nášivka na laktoch
• 2-pásmový zips
• dve vrecká
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Telo: 100 % Polyester 

Rukávy/golier: 94 % Polyester  6 % Elasthan 

€ 

1/20 64,99 

veľkosť XS S M L XL XXL 

káva 3220938 3220939 3220940 3220941 3220942 3220943 
čili 3220944 3220945 3220946 3220947 3220948 3220949 

modrá 3220950 3220951 3220952 3220953 3220954 3220955 
piesková 3220956 3220957 3220958 3220959 3220960 3220961 

Stretch
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Mikina Dilara 
Plyšová jemná mikina Nicki vyrobená z látky zamatovej farby s 
asymetrickým golierom. Skutočný pútač s veľkým rozpoznávacím 
faktorom! Tento elastický, ľahký a super mäkký je veľmi príjemný 
na nosenie.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• hrubá šnúrka na golieri
• nášivka na laktoch
• elastický, ľahký a mäkký materiál
• prať v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

94 % Polyester 6 % Elasthan 

Popis 
description € 

Detské veľkosti 128 - 158 1/40 34,99 

Dámske veľkosti XS - XXL 1/40 39,99 

veľkosť 128/134 140/146 152/158 XS S M L XL XXL 

káva 3221150 3221151 3221152 3220902 3220903 3220904 3220905 3220906 3220907 
čili 3221153 3221154 3221155 3220908 3220909 3220910 3220911 3220912 3220913 

modrá 3221156 3221157 3221158 3220914 3220915 3220916 3220917 3220918 3220919 
piesková 3221159 3221160 3221161 3220920 3220921 3220922 3220923 3220924 3220925 
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Mikina Bruna 
Klasická sezónná mikina vhodná pre vrstvenie! Super fleecy bunda 
Nicki, ktorá je nádherne mäkká a pohodlná na nosenie. Teplý 
faktor je tu úplne zaručený.

Ďalšie vlastnosti produktu:

• dámsky strih s úženým pásom
• 2-pásmový zips
• dve vrecká
• štýlová kapucňa so silnou sťahovacou šnúrkou
• záplata na laktoch
• útulná, zamatovo-mäkká vnútorná kapucňa
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

94 % Polyester 6 % Elasthan 

€ 

1/25 54,99 

veľkosť XS S M L XL XXL 

káva 3220926 3220927 3220928 3220929 3220930 3220931 

modrá 3220932 3220933 3220934 3220935 3220936 3220937 
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Tričko Active Charlot 
Extrémne atraktívne, teplé a ľahké tričko s dlhým rukávom pre 
praktické vrstvenie. Elastický materiál, úzky strih a fleece 
mäkká vnútorná úprava. Perfektne sedí na postave.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• stojací golier s veľkorysým zipsom
• priedušné a ľahké
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

90 % Polyester 10 % Elasthan 

€ 

1/40 34,99 

veľkosť XS S M L XL XXL 

káva 3220878 3220879 3220880 3220881 3220882 3220883 
čili 3220884 3220885 3220886 3220887 3220888 3220889 

modrá 3220890 3220891 3220892 3220893 3220894 3220895 
piesková 3220896 3220897 3220898 3220899 3220900 3220901 

Stretch
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Tričko Jane s dlhým rukávom
Jednoduché tričko s jasným vyjadrením Covalliero. Prírodná 
bavlna s elastanom zaisťuje optimálne pohodlie.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• okrúhly krk
• úzky strih
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

95 % bavlna 5 % elastan 

€ 

1/50 29,99 

veľkosť XS S M L XL XXL 

káva 3220854 3220855 3220856 3220857 3220858 3220859 
čili 3220860 3220861 3220862 3220863 3220864 3220865 

modrá 3220866 3220867 3220868 3220869 3220870 3220871 
piesková 3220872 3220873 3220874 3220875 3220876 3220877 

naturalStretch



18



19

Jazdecké nohavice Lia 
Extrémne elastické legínové nohavice z mäkkej textílie zateplené! 
Extra široký a pohodlný pás bez zipsu vytvára po celom páse pocit 
pohody. Nový materiál z mikrovlákna robí perfektnú prácu a pôsobí 
sa ako druhá koža.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• plný sed so silikónovou protišmykovou potlačou
• manžeta nôh vyrobená z ElastoSoft
• bočné vrecko na mobilný telefón so zipsom
• tvar stabilný, mäkký a ľahký
• tepelná regulácia a priedušnosť
• štvorcestný elastický
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Textil: 87 % Mikropolyester 13 % Elasthan 

Potlač: 100 % Silikon 

popis € 

Detské veľkosti 128 - 164 1/25 59,99 

Dámske veľkosti 34 - 46 1/20 69,99 

veľkosť 128 140 152 164 34 36 38 40 42 44 46 

káva 3221013 3221014 3221015 3221016 3221017 3221018 3221019 3221020 3221021 3221022 3221023 
čili 3221024 3221025 3221026 3221027 3221028 3221029 3221030 3221031 3221032 3221033 3221034 

modrá 3221035 3221036 3221037 3221038 3221039 3221040 3221041 3221042 3221043 3221044 3221045 
piesková 3221046 3221047 3221048 3221049 3221050 3221051 3221052 3221053 3221054 3221055 3221056 

káva čili modrá piesková

Stretch Thermo
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Rajtky softshellové Juna 
Originálny dizajn, vyrobený z mimoriadne odolného, teplého, 
kvalitného softshellového materiálu, vrátane protišmykovej potlači 
vyrobenej zo silikónu. Nožný lem ElastoSoft neotláča a neškriabe v 
oblasti členka. Poskytuje luxusné detaily až po každý šev a dokonalý 
komfort jazdy bez kompromisov. Fantastické pohodlie pri nosení 
spolu s vynikajúcou funkčnosťou pochádza z rôzneho zloženia 
vnútornej a vonkajšej vrstvy. Vonkajšia vrstva zabraňuje vetru a 
chladu dostať sa na telo, zatiaľ čo vnútorná vrstva poskytuje 
príjemne mäkký pocit na koži. Dokonalé, štýlové zimné nohavice.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• plný sed vyrobený z protišmykového silikónu
• manžeta nôh vyrobená z ElastoSoft
• hlboké vrecká, ktoré dokážu uložiť aj mobilný telefón
• odolné voči vode a vetru
• tvar stabilný, mäkký a ľahký
• tepelná regulácia a priedušnosť
• štvorcestný elastický
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie

Vonkajší textil: 88 % polyamide 12 % elastan

Vnútorný textil: 100 % polyester

Sed:: 100 % silicon

€ 

1/20 99,99 

veľkosť 34 36 38 40 42 44 46 

káva 3221057 3221058 3221059 3221060 3221061 3221062 3221063 
čili 3221064 3221065 3221066 3221067 3221068 3221069 3221070 

modrá 3221071 3221072 3221073 3221074 3221075 3221076 3221077 

coffee chili smoked blue

Stretch Thermo
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Thermo - sukňa Polara 
Vyvinuté jazdcami s cieľom aby boli zmrznuté nohy minulosťou. 
Tepelná sukňa chráni jazdca aj koňa pred chladom. Nožné slučky 
zaisťujú, že sukňa zostane tam, kde má. Teplá fleecová podšívka, ako 
aj vodeodolný, ale priedušný vonkajší materiál, sú navzájom 
dokonale zladené. Nová tepelná sukňa z dielne Covalliero - naozaj 
rieši problém!

Ďalšie vlastnosti produktu:
• extrémne odolný voči vode (vodný stĺpec 5000 mm)
• priedušný a odolný voči vetru
• odolný polyester-Oxford materiál
• teplý fleecový pás so zapínaním na suchý zips
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál a
podšívka

100 % Polyester 

Membrána: 100 % TPU 

ref. č. farba veľkosť € 

3221135 modrá 34 - 38 1/20 59,99 
3221137 modrá 40 - 46 1/20 59,99 
3221136 káva 34 - 38 1/20 59,99 
3221138 káva 40 - 46 1/20 59,99 

5000 mm2000 g/
m2/24 h

Thermo
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Thermo nohavice Alaska 
Perfektné nohavice, vyrobené z mäkkého vonkajšieho 
materiálu s tepelnou funkciou, pre zimné  dni.

• čierna
• 2-pásmový elastický vďaka softshellu supersoft
• ľahko sa nasadzuje vďaka úplne otvoreným zipsom na oboch
vonkajších stranách nôh
• s protišmykovým plným sedom pre dobrý kontakt so sedlom
• flexibilné nastavenie šírky manžety pomocou suchého zipsu
a elastickej šnúrky
• vysoko vodoodpudivý s vodným stĺpcom 8 000 mm
• priedušné až 3000 gsm / 24 h
• kompaktná tepelná vložka 80 g / m2
• dodatočne integrovaný snehový chránič s elastickou
manžetou v nohavicovom leme zabraňuje prenikaniu vody
alebo snehu

Zloženie 

Vonkajší materiál: 94 % Polyester 6 % Elasthan 

Podšívka a futro: 100 % Polyester 

Sed: 60 % Polyurethan 40 % Polyester 

ref. č. veľkosť € 

320823 128/134 1/20 69,99 
320824 140/146 1/20 69,99 
320825 152/158 1/20 69,99 
320826 164/170 1/20 69,99 
324060 S 1/20 79,99 
324061 M 1/20 79,99 
324062 L 1/20 79,99 
324063 XL 1/20 79,99 
324058 XXL 1/20 79,99 

Ľahko sa oblieka vďaka úplne otvoreným 
zipsom na oboch vonkajších stranách nôh

dodatočne integrovaný snehový chránič s 
elastickou manžetou v nohavci zabraňuje 
prenikaniu vody alebo snehu

Flexibilné nastavenie šírky manžety pomocou 
suchého zipsu a elastickej šnúry

dĺžkovo nastaviteľný pásik na nohy

Dvojcestný elastický vďaka Super-Softshellu

protišmykový plný sed

Stretch3000 g/
m2/24 h

8000 mm Thermo



Jazdecké nohavice Morzine 
Originálny dizajnérsky výrobok vyrobený z mimoriadne odolného, 
vysoko kvalitného materiálu Softshell vrátane protisklzového 3/4 
sedu vyrobeného z protišmykového silikónu! Nožný lem ElastoSoft 
zaisťuje tlakovú a bezškriabajúcu zónu v oblasti členka. Poskytuje 
luxusné detaily až do každého švu a dokonalého komfortu na koni 
bez toho, aby to znamenalo stratu fumkčmosti. Fantastické pohodlie 
pri nosení spolu s vynikajúcou funkčnosťou pochádza z rôzneho 
zloženia vnútornej a vonkajšej vrstvy. Vonkajšia vrstva zabraňuje 
vetru a chladu dostať sa na telo, zatiaľ čo vnútorná vrstva poskytuje 
príjemne mäkký pocit na koži. Dokonalé, štýlové zimné nohavice.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• plné sed vyrobený z protišmykového silikónového lemovania
• ElastoSoft nhavicový lem
• štyri vrecká
• odolné voči vode a vetru
• tvar stabilný, mäkký a ľahký
• regulácia klímy a priedušnosť
• štvorcestný elastický
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál: 74 % Polyamid 26 % Elasthan 

Vnútro: 92 % polyester 8 % elastane

Sed: 100 % silicon

Vnútorný materiál: 100 % polyurethane membrane

Lem: 100 % polyester

€ 

1/25 99,99 

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 

5000 mm8000 g/
m2/24 h

Stretch Thermo

brown black navy 
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Zimná bunda Liliana 
Bunda, ktorú milujú deti a mladí ľudia: pohodlná, ľahká a 
super módna! Bunda je dokonale vybavená vysoko 
kvalitným polyesterovým polstrovaním, účinná aj na 
chladné dni.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• výplň 150 g / m²
• extrémne odolný voči vode a priedušný
• 2-pásmový zips
• elastické pletené manžety na zápästiach
• dve vrecká
• útulný, mäkký vnútorný golier
• hrubá šnúrka na golieri
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál 100 % polyester

Futro/podšívka: 100 % Polyester 

€ 

1/20 54,99 

veľkosť 128/134 140/146 152/158 

káva 3220962 3220963 3220964 
čili 3220965 3220966 3220967 

modrá 3220968 3220969 3220970 

Thermo
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Vesta Jasmin 
Vesta, ktorá je veľmi jednoduchá a pohodlná na nosenie a udržuje 
vás v perfektnej teplote. Vysoko kvalitný polyesterový materiál s 
vysokou hustotou pre najnáročnejšie výzvy!

Ďalšie vlastnosti produktu:
• výplň 150 g / m²
• vodeodolné a priedušné
• 2-pásmový zips
• dve vrecká
• zamatovo mäkký vnútorný golier
• hrubá šnúrka na golieri
• pranie v práčke pri 30 ° C

Zloženie

Vonkajší materiál: 100 % polyester

Futro/podšívka: 100 % Polyester 

€ 

1/20 39,99 

veľkosť 128/134 140/146 152/158 

káva 3220971 3220972 3220973 
čili 3220974 3220975 3220976 

modrá 3220977 3220978 3220979 

Thermo
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Tričko Emily s dlhým rukávom
Jednoduché tričko s jasným logom Covalliero. Prírodná bavlna s 
elastanom zaisťuje optimálne pohodlie.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• okrúhly krk
• pranie práčke pri 30 ° C

 composition

95 % Bavlna 5 % Elastan 

€ 

1/50 19,99 

 veľkosť 128/134 140/146 152/158 

káva 3220980 3220981 3220982 
čili 3220983 3220984 3220985 

modrá 3220986 3220987 3220988 

naturalStretch
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Zimná bunda Fero 
Zimná bunda Fero je presne to, čo potrebujú nároční jazdci - bunda, ktorá 
je veľmi ľahká a pohodlná na nosenie, a bunda, ktorá vás udržiava v 
perfektnej teplote! Aby sme to zhrnuli, táto bunda vám dáva všetko, čo by 
ste chceli, pokiaľ ide o šport i každodenné nosenie. Klasické prešívanie a 
mužský strih poteší každého moderného muža.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• futro 150 g / m² s výbornou reguláciou teploty a vlhkosti
• extrémne odolná voči vode a priedušná
• 2-pásmový zips
• elastické pletené manžety na zápästiach
• jedno vnútorné náprsné vrecko
• zamatovo mäkká vnútorná podšívka v kapucni
• dve vrecká
• orig. SEE (r) Stredná vrstva „Technológia izolácie expertov na energiu“
• pranie práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál: 100 % polyester

Podšívka/futro: 100 % polyester

€ 

1/15 89,99 

veľkosť S M L XL 

káva 3220989 3220990 3220991 3220992 
modrá 3220993 3220994 3220995 3220996 

3000 mm1000 g/
m2/24 h

Thermo
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Vesta Milan 
Módna, ale funkčná vesta, ideálna pre kombináciu s aktívnym 
tričkom. Táto vesta s extra vysokým golierom, vrátane šnúrky, 
určite vytvorí výrazný mužský dojem.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• futro 150 g / m² s výbornou reguláciou teploty a vlhkosti
• extrémne odolný voči vode a priedušný
• 2-pásmový zips
• rovný strih
• zamatovo mäkký vnútorný golier so sťahovacou šnúrkou
• dve vrecká
• jedno vnútorné náprsné vrecko
• orig. SEE (r) Stredná vrstva „Technológia izolácie expertov na energiu“
• prať v práčke pri 30 ° C

Zloženie 

Vonkajší materiál: 100 % polyester

Podšívka/futro 100 % polyester

€ 

1/20 59,99 

veľkosť S M L XL 

káva 3220997 3220998 3220999 3221000 
modrá 3221001 3221002 3221003 3221004 

Thermo
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Tričko Active Bardo 
Extrémne atraktívne, teplé a ľahké tričko s dlhým rukávom pre 
vrstvenie. Elastický materiál, úzky strih a mäkká vnútorná úprava pre 
dokonalé prispôsobenie.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• stojací golier s veľkorysým zipsom
• priedušná a ľahká
• praniev práčke pri 30 ° C

Zloženie

90 % Polyester 10 % Elastan 

€ 

1/20 39,99 

veľkosť S M L XL 

káva 3221005 3221006 3221007 3221008 

modrá 3221009 3221010 3221011 3221012 

Stretch
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Čelenka
Zamatovomäkké doplnky, za ktorimy sa každy otočí!

• môže sa nosiť aj pod prilbou
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

94 % Polyester 6 % Elastan 

ref. č. farba € 

3221126 káva 1/100 6,99 
3221127 čili 1/100 6,99 
3221128 modrá 1/100 6,99 

Tunelový šál
Zamatovomäkké doplnky, za ktorimy sa každy otočí!

• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

94 % Polyester 6 % Elastan 

ref. č. farba € 

3221129 káva 1/100 9,99 
3221130 čili 1/100 9,99 
3221131 modrá 1/100 9,99 

Čiapka
Zamatovomäkké doplnky, za ktorimy sa každy otočí!

• môže sa nosiť aj pod prilbou
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

94 % Polyester 6 % Elastan 

ref. č. farba € 

3221132 káva 1/100 9,99 
3221133 čili 1/100 9,99 
3221134 modrá 1/100 9,99 
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Podkolienky ThermoPro 
Všestranné podkolienky pre módneho jazdca s mnohými 
technickými doplnkami pre optimálne pohodlie.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• elastický komfortný lem
• elastický pásik na stabilizáciu členkového kĺbu
• zvyšuje ochranu členku a päty
• široká veľkosť ôk na zlepšenie cirkulácie vzduchu
• modulárna elastická vložka s regeneračným účinkom
• vystužená podrážka s vetracími kanálmi
• polstrovaná, odolná proti opotrebeniu špičky a päty
• anatomické ochranné vypchávky pre Achillovu šľachu
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

55 % Polypropylen (Dryarn) 40 % Polyamid 5 % Elastan (Lycra

€ 

1/100 9,99 

veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42 

káva / čili 3221078 3221079 3221080 

modrá / piesková 3221081 3221082 3221083 

Jazdecké rukavice
Veľmi atraktívna a pohodlná jazdecká rukavica. Ideálne pre 
zladenie s najnovšou zimnou kolekciou.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• výborne prilne na pokožku a zabezpečuje príjemné pohodlie pri nosení
• dobrá tepelná izolácia s vnútornou vrstvou Thinsulate
• elastický a vynikajúci úchop pre maximálne pohodlie pri nosení
• so zapínaním na suchý zips na zápästí
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

Dĺaň:  100 % polyester , 100 % PU povrchová vrsta

Chrbát: 98 % Polyamide 2 % Spandex 

Futro: 35 % polyester 65 % Polyolefin 

€ 

1/75 24,99 

veľkosť XXS XS S M L XL 

káva / čili 3221084 3221085 3221086 3221087 3221088 3221089 

modrá / pieksová 3221090 3221091 3221092 3221093 3221094 3221095 

Thermo
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Jazdecké rukavice Mora zimné
• odolné, mäkké funkčné rukavice vyrobené z high-tech materiálu
• vr. výstuže
• vysoko elastická a vynikajúca priľnavosť pre maximálne pohodlie pri nosení
• so strednou vrstvou Thinsulate® a ľahkou fleecovou podšívkou
• zapínanie na suchý zips
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

 Chrbát ruky/ dlaň 51 % nylon  49 % polyurethane

Futro: 35 % Polyester 65 % Polyolefin 

Protišmyková potlač: 100 % Silikon 

€ 

1/60 19,99 

veľkosť XS S M L XL 

čierna 3210520 3210521 3210522 3210523 3210524 
hnedá 3210525 3210526 3210527 3210528 3210529 

Jazdecké rukavice Inari zimné 
• obzvlášť mäkké a pohodlné rukavice
• elastický materiál
• vrátane výstuže na opraty a potlačeného povrchu ruky silikónom
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

Zloženie

100 % Polyester 

€ 

1/75 13,99 

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 

Jazdecké rukavice Malmö zimné 
• atraktívne jazdecké rukavice s elastickým mäkkým povrchom
• odolné voči vode a vetru • so strednou vrstvou Thinsulate® a ľahkou
fleecovou podšívkou • s vystuženími prstami • možné prať v práčke pri 30 ° C

Zloženie

Chrbát ruky 96 % polyester 4 % elastan

Izolácia: 35 % polyester 65 % Polypropylen 

Dlaň: 47 % polyester 53 % Polyurethan 

Futro: 100 % polyester

ref. č. veľkosť € 

324530 XXS 1/50 16,49 
324531 XS 1/50 16,49 
324532 S 1/50 16,49 
324533 M 1/50 16,49 
324534 L 1/50 16,49 
324535 XL 1/50 16,49 
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Termočižmy Classic 
s odnímateľnou vložkou a podšívkou
• užitočná ochrana pred zimnými teplotami
• teplá a útulná odnímateľná vnútorná podšívka z termoizolačného materiálu
• odnímateľná vložka samôže prať pri 30 ° C
• nastaviteľná šírka zapínaním na suchý zips
• vodeodolná syntetická obuv s drážkovou podrážkou, ktorá sa tiež zmestí do
strmeňov
• ľahko čistiteľný vonkajší materiál
• veľkosti 26 - 35 s 3 suchými zipsami

Zloženie

Vonkajší materiál: Textil (100 % Polyamid) 

Futro:: Textil (100 % Polyester) 

Vonkajšia podrážka: Iné materály

Vložka: Iné materiály (100 % EVA)

€ 

1/6 39,99 

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
podšívka

Nárazy absorbujúca
vložka EVA

Thermo topánky Ottawa 2.0 
Nová pracovná a zateplená zimná topánka s teplou umelou kožušinovou 
podšívkou pre prácu v stajni a pre prechádzky s koňom. Suchý zips Vám umožňuje 
flexibilné nastavenie. Zateplená topánka je vodotesná a je vybavená protišmykovou 
a ľahko čistiteľnou nášľapnou podrážkou a je perfektnou topánkou pre akékoľvek 
zimné počasie.

€ 

1/10 29,99 

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

čierna 3210001 3210002 3210003 3210004 3210005 3210006 3210007 3210008 3210009 3210010 3210011 3211541 3211542 3211543 

Thermo

Thermo
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Thermo čižmy Bergen
• módne šnurovacie krátke čižnmy s pevnou teplou podšívkou
• prepracovaný umelý kožušinový lem
• vodotesný povrch chodidla
• vodotesná podrážka s protišmykovou vonkajšou podrážkou

Zloženie

Vonkajší materiál: Iný materiál

 Podšívka a stielka: Textil (100 % Polyester) 

Vonkajšia podrážka  Iný materiál (TPR)

€ 

1/10 49,99 

veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 

čierna 3211544 3211545 3211546 3211547 3211548 3211549 3211550 

Jazdecké topánky Oslo zimné 
• elegantné topánky z polyuretánu
• vysoko odpudzuje vodu
• teplé vďaka syntetickej podšívke
• jednoduché čistenie a údržba

Zloženie

vonkajší materiál: Textil (100 % PU)

 Podšívka a stielka: Textil (100 % Polyester) 

Vonkajšia podrážka:  100 % TPR

€ 

1/10 43,99 

veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42 

čierna 
324555 324556 324557 324558 324559 324560 324561 324562 

Thermo

Thermo
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Čižmy NeoLite 
• ideálne pre prácu v stajni alebo na pastvinách
• 100% vodotesný
• podrážka so samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti
pošmyknutiu
• tepelnoizolačné vlastnosti syntetického kaučuku tiež udržiavajú v
zime príjemne teplé nohy
• nízka hmotnosť a flexibilné lítko, vyrobené zo syntetickej gumy
poskytujú extrémne vysoký komfort nosenia

Zloženie

Lýtko 100% syntetický kaučuk

Podrážka/topánka 100 % PVC 

€ 

1/10 39,99 

veľkosť 36 37 38 39 40 41 

čierna 322071 322072 322073 322074 322075 322076 

Čižmy NeoLite 
stredne vysoké
• ideálne pre prácu v stajni alebo na pastvinách
• 100% vodotesný
• podrážka so samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti
pošmyknutiu
• tepelnoizolačné vlastnosti syntetického kaučuku tiež udržiavajú v
zime príjemne teplé nohy
• nízka hmotnosť a flexibilné lítko, vyrobené zo syntetickej gumy
poskytujú extrémne vysoký komfort nosenia

Podrážka/topánka 100 % PVC 

€ 

35,99 

veľkosť 36 37 38 39 40 41 

čierna 3210190 3210191 3210192 3210193 3210194 3210195 

Thermo

Thermo

Zloženie

Lýtko 100% syntetický kaučuk
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Chapsy neoprénové ThermoStretch 
• inovatívna náhrada topánok zo syntetickej gumy s vysokou
tepelnou funkčnosťou
• technický materiál s vynikajúcou elasticitou a komfortom nosenia
• lýtko má protisklzovú silikónovú potlač
• elastická lýtková vložka na vonkajšej strane pre optimálne
prispôsobenie
• elastický pásik na nohy
• zips a cvok

veľkosť € 

128 - 152 1/20 24,99 
XS - XXL 1/20 26,99 

veľkosť 
výška 
šírka 

128  
31,5 cm  
27 cm 

134  
32,5 cm  
29 cm 

140  
33 cm  
30 cm 

146  
33,5 cm  
31 cm 

152  
34 cm  
32 cm 

XS  
35 cm  
32 cm 

S  
37 cm 
 32 cm 

M  
39,5 cm  
34 cm

L  
40,5 cm  
35 cm 

XL  
42,5 cm  
38 cm 

XXL  
43 cm  
43 cm 

čierna 3211551 3211552 3211553 3211554 3211555 3211556 3211557 3211558 3211559 3211560 3211561 

Dunlop® Snugboot WorkPro Úplná 
bezpečnosť
Navrhnuté pre väčšie pohodlie pre tých, ktorí vedia, ako robiť veci.

• materiál PUROTEX vytvára prvú priedušnú a vodotesnú topánku
• odľahčená, odolná voči opotrebeniu, pre pohodlnú prácu od
úsvitu do súmraku
• vysokokvalitný materiál Purofort® pre maximálnu bezpečnosť
• Protišmyková vonkajšia podrážka certifikovaná SRC, takže
môžete skutočne zvládnuť akýkoľvek terén
• vonkajšia podrážka odolná voči oderu a ľahko čistiteľná
• stabilné uchytenie vašej nohy zaisťuje biomechanickú podporu na
každom kroku
• ľahká kovová špička a medzipodrážka
• ľahký materiál Purofort® pre dlhodobé pohodlie
• certifikovaný v súlade so všetkými kľúčovými globálnymi
bezpečnostnými normami
(EN ISO 20345: 2011 S5 CI CR SRC | CSA Z195-14 PR SD |
ASTM F2413-17 M I / 75 C / 75 PR SD 100)

ref. č. veľkosť € 

347560 37 1/6 159,00 
347561 38 1/6 159,00 
347562 39 / 40 1/6 159,00 
347563 41 1/6 159,00 
347564 42 1/6 159,00 

ref. č. veľkosť € 

347565 43 1/5 159,00 
347566 44 / 45 1/5 159,00 
347567 46 1/5 159,00 
347568 47 1/5 159,00 
347569 48 1/5 159,00 

ThermoStretch
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Dunlop® Snugboot Pioneer
Vyvinutý pre väčšie pohodlie pre ľudí, ktorí idú vlastnou cestou

• materiál PUROTEX vytvára prvú priedušnú a vodotesnú topánku
• PUROFORT Flexzone uľahčuje obuvanie a vyzúvanie
• ľahký, odolný proti opotrebeniu, pre pohodlie od svitania do súmraku
• Protišmyková vonkajšia podrážka certifikovaná SRC, takže môžete
skutočne zvládnuť akýkoľvek terén
• vonkajšia podrážka odolná voči oderu a ľahko čistiteľná
• stabilné uchytenie vašej nohy zabezpečenie biomechanickej podpory
na každom kroku
• precízne vyvinuté dokonalé prispôsobenie
• ľahký materiál Purofort® pre dlhodobé pohodlie
• Priedušnosť a absorpčná schopnosť Purotexu znamená,  už žiadne
prepotené nohy

Dunlop® Snugboot Wildlander
Navrhnuté pre väčšie pohodlie pre tých, ktorí sú doma vonku

• materiál PUROTEX vytvára prvú priedušnú a vodotesnú topánku
• (bez zápachu) antimikrobiálna podšívka so vzorom Mossy Oak
Break-Up-Country
• odolné voči opotrebeniu pre všetky vonkajšie aktivity
• protišmyková vonkajšia podrážka certifikovaná SRC, takže môžete
skutočne zvládnuť akýkoľvek terén
• vonkajšia podrážka odolná voči oderu a ľahko čistiteľná
• stabilné uchytenie vašej nohy zabezpečenie biomechanickej podpory
na každom kroku
• precízne vyvinuté dokonalé prispôsobenie
• ľahký materiál Purofort® pre dlhodobé pohodlie
• Priedušnosť a absorpčná schopnosť Purotexu znamená,  už žiadne
prepotené nohy

ref. č. veľkosť € 

347550 37 1/6 134,00 
347551 38 1/6 134,00 
347552 39 / 40 1/6 134,00 
347553 41 1/6 134,00 
347554 42 1/6 134,00 

ref. č. veľkosť € 

347570 37 1/6 195,00 
347571 38 1/6 195,00 
347572 39 / 40 1/6 195,00 
347573 41 1/6 195,00 
347574 42 1/6 195,00 

ref. č. veľkosť € 

347555 43 1/5 134,00 
347556 44 / 45 1/5 134,00 
347557 46 1/5 134,00 
347558 47 1/5 134,00 
347559 48 1/5 134,00 

ref. č. veľkosť € 

347575 43 1/5 195,00 
347576 44 / 45 1/5 195,00 
347577 46 1/5 195,00 
347578 47 1/5 195,00 
347579 48 1/5 195,00 
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Ohlavka kolekcia
Atraktívna, kvalitná koňská ohlávka s mäkkým polstrovaním na 
nose a zatýlku ponúka najlepšiu možnú ochranu proti oderu na 
tlakových miestach. Stabilný materiál pre najlepšiu funkčnú 
kvalitu.
Ďalšie vlastnosti produktu:
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silných švov
• na nose a zátylku nastaviteľné prackami
• mäkké polstrovanie na nose a zátylku
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabíny
• pevné kovové kovanie
• kovové očká zabraňujú odstávaniu praciek 

€ 

1/50 15,99 

veľkosť 1 2 3 

káva / čili 3221096 3221097 3221098 

modrá / piesková 3221099 3221100 3221101 

Vodítko
Ideálne vodítko pre tohtoročnú kolekciu ohlávok.  

• atraktívne, pevné olovené lano
• približne. Celková dĺžka 2 m

ref. č. popis farba € 

3221102 Panik karabina káva / čili 1/50 6,99 

3221103 Skoba káva / čili 1/50 6,49 

3221104 Panik karabina modrá/ piesková 1/50 6,99 

3221105 Skoba modrá/ piesková 1/50 6,49 
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Podsedlovka kolekcia
Športová, štýlová podsedlovka s klasickým prešívaním zaujme 
nielen svojím úžasným vzhľadom, ale aj vďaka svojmu 
trvanlivému hornému materiálu.

Ďaľšie vlastnosti produktu:
• anatomicky tvarované
• Covalliero logo odstrániteľné pomocou suchého zipsu
• spodný povrch z rýchloschnúceho a priedušného materiálu
• pútka na sedlo a podbrušník so suchým zipsom
• k dispozícii vo všestrannej a drezúrnej verzii
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C
• veľkosť FULL (teplokrvník)

Zloženie:

100 % Polyester 

€ 

1/15 39,99 

Všestranná Drezúrna

káva 3221106 3221107 
čili 3221108 3221109 

modrá 3221110 3221111 
piesková 3221112 3221113 

Drezúrna

Všestranná
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Fleece deka kolekcia
Super ľahká odpoovacia deka deka!

Ďalšie vlastnosti produktu:
• s prackou na hrudi a zadným popruhom
• odvádza pot od tela a udržuje vášho kôňa v suchu a chráni ho pred prievanom
• obojstranný a extra široký kohútikový golier
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

€ 

1/15 39,99 

A 
B

125 cm  
175 cm 

135 cm  
185 cm 

145 cm  
195 cm 

155 cm  
205 cm 

káva / čili 3221118 3221119 3221120 3221121 

modrá / piesková 3221122 3221123 3221124 3221125 

Fleece bandáže kolekcia
Super-štýlové fleece bandáže sú ideálne k novej kolekcii 
Covalliero, fleece deky, podsedlovkya ohlávky.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• zabraňuje zraneniam
• chráni svaly a šľachy
• bezpečne a rýchlo sa upevňuje pomocou suchého zipsu
• šírka 12 cm / 3 m dlhá
• vyváženie vlhkosti a teploty
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C
• 4 kusy v praktickom balení

ref. č. farba € 

3221114 káva 4 1/30 17,99 
3221115 čili 4 1/30 17,99 
3221116 modrá 4 1/30 17,99 
3221117 piesková 4 1/30 17,99 

A

B
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RugBe IceProtect 200  
Zimná deka
Optimálne prispôsobenie a dostatočná voľnosť pohybu sa nemusia 
vzájomne vylučovať! Nová vonkajšia deka RugBe 200 kombinuje 
obidva prvky v novom dizajne. Novo vyvinutý strih umožňuje na 
jednej strane pohyb bez obmedzenia a na druhej strane perfektne 
sadne. 

Ďalšie vlastnosti produktu:
• ideálna deka pre chladné, vlhké jesenné a zimné dni
• udržuje koňa suchým zvonku a reguluje teplotu (veľmi 
vodotesná do 3 000 mm, priedušná až 3 000 g / m² / 24 h)
• naplnená teplým 200 g  rúnom
• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný voči roztrhnutiu
• prekrývajúce sa pracky s rýchloupínaním vďaka kovovým 
karabínkam a prackám
• príjemná vnútorná podšívka, ktorá nedráždi srsť
• klasický strih
• s reflexným okrajovým pásikom
• s krížovými zapínacími pásmy na bruchu

Nákrčník pre RugBe IceProtect 200 
Zodpovedajúci kus krku pre našu zimnú deku RugBe Ice Protect 200.
Krk je pripevnený vľavo a vpravo pomocou suchého zipsu a slučiek 
na deku.
• naplnené teplým 200 g rúnom
• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný voči roztrhnutiu
• príjemná vnútorná podšívka, ktorá nedráždi srsť
• s reflexným okrajovým pásikom

ref. č. veľkosť A / B € 

3211492 XS 105 / 115 1/15 29,99 
3211489 S 125 / 135 1/15 29,99 
3211490 M 145 1/15 29,99 
3211491 L 155 / 165 1/15 29,99 

€ 

1/8 79,99 

A
B

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 

          326133 326136 326127 326128 326129 326130 326199 

3000 mm3000 g/
m2/24 h

A

B

čierna
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RugBe IceProtect 300 
Zimná deka
• ideálna zimná deka na chladné, mokré jesenné a zimné dni
• plnené teplým 300 g rúnom
• udržuje koňa suchým zvonku a reguluje teplotu
(veľmi vodotesná do 3 000 mm, priedušná až 3 000 g / m² / 24 h)
• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný voči roztrhnutiu
• útulná polyesterová podšívka, ktorá nedráždí srsť
• vynikajúci strih so zvýšenou voľnosťou pohybu vďaka RugBe kick pleat
• s ochranou chvosta, elastickými popruhmi na nohy a syntetickou gumou
• elastická vložka na bruchu
• prekrývajúce sa pracky s rýchloupínaním vďaka kovovým karabínkam a prackám

€ 

1/7 79,99 

A
B

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 

3000 g/
m2/24 h

3000 mm

A

B

A

B
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RugBe vysoký krk
Vonkajšia deka ideálna pre celý rok
• so strednou výškou goliera pre dodatočnú ochranu
• udržuje koňa suchým zvonku a reguluje teplotu
(veľmi vodotesná do 3 000 mm, priedušná až 3 000 g / m² / 24 h)
• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný voči roztrhnutiu
• útulná polyesterová podšívka, ktorá nedráždi srsť
• vynikajúci strih so zvýšenou voľnosťou pohybu vďaka RugBe kick pleat
• s koncovým pásom a pružnými popruhmi na nohy
• elastická vložka na bruchu
• prekrývajúce sa pracky s rýchloupínaním vďaka kovovým karabínkam a prackám

€ 

1/10 69,99 

A
B
C

125 cm  
180 cm  
175 cm 

135 cm  
190 cm  
185 cm 

145 cm  
200 cm  
195 cm 

155 cm  
210 cm  
205 cm 

165 cm  
220 cm  
215 cm 

tmavomodrá/
svetlomodrá 328664 328665 328666 328667 328708 

3000 g/
m2/24 h

3000 mm

A
B

C
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RugBe Zero.1 
Vonkajšia deka ideálna pre celý rok
Optimálne prispôsobenie a dostatočná voľnosť pohybu sa nemusia 
vzájomne vylučovať! Nová vonkajšia deka RugBe Zero.1 kombinuje 
oba prvky v novom dizajne. Novo vyvinutý strih umožňuje na 
jednej strane volný pohyb a na druhej strane perfektne sedí.

Ďalšie vlastnosti produktu:

• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný voči roztrhnutiu
• udržuje koňa suchým zvonku a reguluje teplotu (veľmi odolná 
voči vode do 3000 mm, priedušná do 3000 g / m² / 24 h)
• útulná polyesterová podšívka, ktorá nedráždi srsť
• klasický strih
• so zadnou klapkou a elastickými popruhmi na nohy 
• bruško
• karabíny a pracky prekrývajúce sa hrudi a pod bruchom

€ 

1/10 69,99 

A
B

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 328662 328663 324474 324475 324476 324477 324497 

3000 mm3000 g/
m2/24 h

A

B




