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Turnajové tričko s dlhým rukávom
pre dámy a deti

Funkčné tričko s dlhým rukávom z vysoko elastického 
rýchloschnúceho materiálu. Vďaka stojacimu golieru, zapínaniu 
na zips a jeho klasickej bielej farbe je lahko porovnateľné s inými 
konkurenčnými značkami!

Ďalšie vlastnosti produktu:

• priedušné, odvádza pot z tela
• úzky strih
• Kontrastné prešívanie pre športový vzhľad
• 4-pásmová elastická, funkčná tkanina

Zloženie:
100 % polyester

popis €

Detské veľkosti 140 - 158 1/50
Dámske ve%lkosti XS - XXL 1/50

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

biela 3211493 3211494 3211495 3211496 3211497 3211498 3211499 3211500
Stretch

29,90
29,90
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Turnajové tričko Lany
pre dámy a deti
Športové tričko so strihom zvýrazňujúcim postavu, ktoré 
je perfektné pri vystupovaní na turnajoch! Rýchlo 
schnúce materiály odvádzajú pot a vytvárajú rovnomernú 
teplotu pod tričkom.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• stojací golier so zipsom
• priedušné a vlhko nasiakavé
• úzky strih
• 4-pásmová elastická, funkčná tkanina
• ľpranie v práčke pri 30 ° C

zloženie
92 % polyester 8 % elastan

popis €

Detské veľkosti 140 - 158 1/40
Dámske veľkosti XS - XXL 1/40

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

biela/sivá 3220507 3220508 3220509 3220510 3220511 3220512 3220513 3220514
Stretch

29,90
29,90
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Jazdecká bunda
Klubová a tímová bunda v štýle Blouson
• športová bunda pre mládež a ženy
• vodeodolný vonkajší materiál zaručuje vysokú funkčnosť za každého počasia
• fleecová podšívka zaisťuje pohodlie na jar aj na jeseň
• podšívka môže byť odstránená pomocou zipsu, aby bolo možné vyšívať na vonkajší
materiál

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

zoženie
100 % polyester

popis €

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

veľkosť 140/146 152/158 164/170 XS S M L XL XXL

čierna 328788 328789 328790 328993 328791 328792 328793 328794 328795
modrá 328796 328797 328798 328994 328799 328800 328801 328802 328803

Kompatibilný s 
vyšívacími strojmi vďaka 
oddeliteľnému podšívky

3000 mm

1000 g/
m2/24 h

NOVÉ

34,90
39,90
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zloženie
100 % polyester

€

1/35

veľkosť XS S M L XL XXL

tmavomodrá 326191 326192 326193 326194 326195 326196
sivá 3211501 3211502 3211503 3211504 3211505 3211506

Vetru a vodeodolná bunda Isabell
pre ženy
Super športová funkčná bunda s mnohými užitočnými funkciami. Vonkajší 
materiál chráni pred vetrom a počasím a poskytuje dokonalú slobodu 
pohybu. Táto vetrovka je nutnosťou pre každého outdoorového nadšenca, 
jazdca na koni alebo turistu.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• elastická vložka materiálu do rukávu a hrudníka zabezpečuje
dobrú voľnosť pohybu
• extrémne vodotesný materiál s vodným stĺpcom 3000 mm
• priedušný a odolný voči vetru
• reflexný kryt na zips pre optimálnu viditeľnosť
• predĺžené manžety s otvormi pre palec
• ľahká a vzdušná sieťovina
• podšívka sa dá oddeliť pomocou zipsu, aby sa dalo vyšívať na
vonkajší materiál
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

3000 mm

1000 g/
m2/24 h

Stretch

49,90
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Quilted vesta
pre ženy
Ľahká lemovaná vesta s klasickým prešívaním. Vesta ktorá chráni 
vaše telo pred vetrom a počasím a súčasne zaručuje optimálnu 
voľnosti pohybu.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• ľahké polstrovanie
• dve vrecká s krytmi
• 2-pásmový zips
• vodeodolná
• pranie v práčke pri 30 ° C

zloženie
100 % polyester

€

1/20

veľkosť XS S M L XL XXL

čierna 328995 328814 328815 328816 328817 328818
modrá 328996 328819 328820 328821 328822 328823

NOVÉ
49,90
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Active bunda
pre ženy
Táto všestranná športová bunda si vás získa štýlovou odbornosťou. Materiálové 
zloženie obsahuje všetko, čo sa týka slobody pohybu a pohodlia. Multifunkčný odev 
pre mnoho konských aktivít.

Ďalšie vlastnosti produktu:
• vysoko elastický materiál
• dve vrecká so zapínaním na zips
• kontrastné prešívanie pre športový a
ženský vzhľad
• pranie v práčke pri 30 ° C

zloženie
94 % polyester 6 % elastan

€

1/30

veľkosť XS S M L XL XXL

modrá 3211507 3211508 3211509 3211510 3211511 3211512
sivá 326185 326186 326187 326188 326189 326190

Stretch
29,90
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Jazdecké nohavice Bali
pre ženy a deti
Originál je späť! Bali, jazdecké nohavice s obrovským 
pokračovaním, sa ešte raz vylepšili a prispôsobili duchu doby. 
Trblietavá silikónová potlač na kolenách pre ideálny kontakt so 
sedlom. Nový, extrémne elastický a pružný materiál optimalizuje 
pôžitok z jazdy.
Ďalšie vlastnosti produktu:
• s bočným vreckom na mobilný telefóno a predným
vreckom na zips
• jemná, ľahko nositeľná tkanina
• celoročné jazdecké nohavice s reflexnými nášivkami
• manžeta nôh vyrobená s ElastoSoft
• Covalliero Grip na kolenách
• elastický materiál
• pranie v práčke pri 30 ° C

zloženie
textíl: 90 % polyamid 10 % elastan
protišmyková potlač: 100 % silikon
manžety: 100 % polyester

popis €

detské veľkosti 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

sivá 3211513 3211514 3211515 3211516 3211517 3211518 3211519 3211520 3211521 3211522 3211523 3211524 3211525 3211526
modrá 3211527 3211528 3211529 3211530 3211531 3211532 3211533 3211534 3211535 3211536 3211537 3211538 3211539 3211540
červená 3211665 3211666 3211667 3211668 3211669 3211670 3211671 3211672 3211673 3211674 3211675 3211676 3211677 3211678

Stretch

64,99
69,99
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Pončo do dažďa univeľkosť
• špeciálne vyvinuté jazdecké pončo do dažďa
v univerzálnej veľkosti
• gombíky pri otvorení krku a bokoch
• vr. veľkej kapucne, ktorá môže tiež zakrývať
prilbu
• lepené švy a polyuretánový náter zaručujú,
že je 100% nepremokavé
• špeciálne nožné popruhy bránia zdvíhaniu
ponča pri jazdení

zloženie
zloženie: 100 % polyester
povlak: 100 % polyurethane

ref. č. €

3211679 1/25

100 %

39,90
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Thermo zimné topánky Bergen 
• módne šnurovacie krátke topánky s pevnou
teplou podšívkou
• prepracovaný umelý kožušinový lem
• vodotesný povrch
• vodotesná podrážka s protišmykovou
vonkajšou podrážkou

Dostuplé od augusta 2019!

zloženie
vonkajší materiál: material
podšívka a vložka: Textil (100 % polyester)
vonkajšia podrážka: material (TPR)

€

1/10

veľkosť 36 37 38 39 40 41 42

čierna 3211544 3211545 3211546 3211547 3211548 3211549 3211550

Thermo zimné topánky Ottawa 2.0 
Nová stajňová 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.

Dostuplé od augusta 2019!

zloženie:
vonkajší materiál: Textil (100 % polyamide)
podšívka: Textil (100 % polyester)
vonkajšia podošva: material
vložka: material (100 % EVA)

€

1/10

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

NOVÉ NOVÉ NOVÉ
29,99

49,90
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Neoprénové chapsy zateplené
• 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
• zapínanie na zips a cvok

veľkosť €

128 - 152 1/20
XS - XXL 1/20

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

Jazdecké rukavice Dana
• príjemne prilnú na pokožke a zabezpečujú dobrý zážitok z
nosenia
• priedušné
• vysoko elastická a vynikajúca priľnavosť pre maximálne
pohodlie pri nosení
• so zapínaním na suchý zips na zápästí
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

zloženie
materiál: 65 % polyester 35 % polyurethan
dlaň: 82 % nylon 18 % elastan

€

1/70

veľkosť XS S M L XL

čierna 3211562 3211563 3211564 3211565 3211566

Thermo Stretch

24,99
26,99

14,99
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Airbag vesta Spark 
• ľahko nositeľná Airbag Vesta
• k dispozícii v šiestich rôznych veľkostiach
• nosiť na bežnom oblečení alebo dokonca na inej
bezpečnostnej veste / alebo výrobkoch na ochranu chrbta
• keď sa spustí bezpečnostný mechanizmus, vesta sa nafúkne
vzduchom do 0,3 sekundy
• vestu tvorí airbag okolo hornej časti tela, chráni hrudník a
boky a predovšetkým aj chrbát a chrbticu
• použité kazety Co2 je možné ľahko vymeniť a vesta je
okamžite pripravená na použitie

veľkosť A B C

XXS 91 - 100 cm 75 - 85 cm 49 cm
XS 100 - 109 cm 85 - 95 cm 52 cm
S 110 - 119 cm 95 - 105 cm 55 cm
M 120 - 129 cm 105 - 115 cm 57 cm
L 130 - 139 cm 115 - 125 cm 60 cm
XL 140 - 149 cm 125 - 135 cm 63 cm

ref. č. popis size €

3211682 Airbag vesta Spark XXS 1/20
3211683 Airbag vesta Spark XS 1/20
3211684 Airbag vesta Spark S 1/20
3211685 Airbag vesta Spark M 1/20
3211686 Airbag vesta Spark L 1/20
3211687 Airbag vesta Spark XL 1/20
3211688 Náhradná kazeta pre Airbag Vest, XXS, XS, 38 g - 1/100
3211689 Náhradná kazeta pre Airbag Vest, S, M, 45 g - 1/100
3211690 Náhradná kazeta pre Airbag Vest, L, XL, 50 g - 1/100

349,-

379,-
379,-

349,-
349,-
349,-

24,99
24,99
24,99
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Rozmer podsedlovky 
A = dĺžka
B = max výška
C = max šírka

Podsedlovka Salvia
• spodný povrch z rýchloschnúceho a priedušného materiálu
• vysoko kvalitná pena a polyesterová výplň pre optimálne
vyváženie tlaku
• trvanlivý vrchný materiál
• sieťová vložka pre väčšiu priedušnosť
• anatomicky tvarované
• pútka na sedlo a podbrušník so suchým zipsom
• atraktívne prešívanie s dekoratívnym lemom
• Možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

podsedlovká A B C

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

€

1/15

všestranná pony všestranná drezúrna
svetlomodrá 3210474 3210476 3210478
tmavomodrá 3210475 3210477 3210479

bordová 3211660 3211567 3211568

všestranná

drezúrna

spodný povrch z rýchloschnúceho a 
priedušného materiálu

svetlomodrá

bordová
tmavomodrá

NOVÉ

29,99
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drezúrna

Podsedlovka Exquisite 
Starostlivo spracovaná podsedlovka s funkčnou spodnou stranou pre väčšie pohodlie pri jazde.
• spodný povrch z rýchloschnúceho a priedušného materiálu
• vysoko kvalitná pena a polyesterová výplň pre optimálne vyváženie tlaku
• trvanlivý horný materiál
• anatomicky tvarovaná
• so silikónovou protišmykovou potlačou
• pútka na sedlo a podbrušník so suchým zipsom
• atraktívne prešívanie s decentným dekoratívnym lemom
• prať v práčke pri teplote 30 ° C

podsedlovka A B C

všestranná 61,5 cm 51 cm 66 cm
drezúrna 63,5 cm 54 cm 66 cm

€

1/15

vhodné pre: ušane Exquisite 3211610 - 3211612 a 
Fleece bandáže Exquisite 3211627 - 3211629

- drezúrna všestranná
tmavomodrá 3211569 3211570

mätová 3211571 3211572
ružová 3211573 3211574

všestranná

39,99
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Dierovač  kovový
• vysoko kvalitný kovový dierovač so šiestimi razníkmi •
razí kožu bez sily, ale aj lepenky, gumy alebo iné materiály
• ideálny prenos výkonu s komfortnou rukoväťou s
jednodielnou výstuhou ABS • veľkosť otvoru je nastaviteľná
v krokoch po 0,5 mm od priemeru 2,0 mm do 4,5 mm

ref. č. €

2995 1/12/48

Remienok na držanie kožený
• koža • okrúhly prešitý

ref. č. farba dĺžka €

32645 hnedá 30 cm 1/25/300
32223 čierna 30 cm 1/25/300

pravá koža

Podbrušník s pamäťovou penou
• plášť vyrobený zo syntetickej gumy pre optimálnu trvanlivosť a dlhú životnosť • vyplnený mäkkou pamäťovou penou, ktorá sa
dobre prispôsobuje kontúram a dokonale obopína bruško • optimálna voľnosť pohybu vďaka zakrivenému tvaru • so stredovým D-
krúžkom pre jednoduché uchytenie náprsníka alebo pomocných oťaží • vybavené pružnými popruhmi na jednej strane • s
valčekovými prackami pre jednoduché nastavenie
• strana popruhu cca. 8,5-10,5 cm • ľahká údržba a umývateľnosť

ref. no. length €

3211580 110 cm 1/40
3211581 120 cm 1/40
3211582 130 cm 1/40
3211583 140 cm 1/40

Podbrušník drezúrny 
• drezúrny podbrušník zo syntetickej gumy s valčekovými prackami • anatomicky
tvarovaný tak, aby poskytoval zvýšenú voľnosť pohybu pre koňa • tiež vhodný pre
bezkostrové sedlo • elastické konce na oboch stranách

ref. č. dĺžka €

32442 45 cm 1/40
32443 50 cm 1/40

3211575 55 cm 1/40
32444 60 cm 1/40

3211576 65 cm 1/40
32445 70 cm 1/40

3211577 75 cm 1/40
3211578 80 cm 1/40
3211579 85 cm 1/40

LED pásik bezpečnostný Maxi Safe
• môže byť pripevnený na vodítka, ohlávky alebo oblečenie
• odolnosť proti zvýšenej vlhkosti
• 2 nastavenia blikania alebo trvalo zapnuté svietenie
• približne. 100 hodín svetla
• viditeľné do 500 m
• vr. batéria CR2032

ref. č. dĺžka šírka MQ €

80227 12 cm 2,7 cm 1 24

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

9,99

5,99
5,99

34,99
34,99
34,99
34,99

29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99
29,99

7,99
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veľkosť ohlávky
00 Žriebä / Mini-Shetland žriebä
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (COB)
3 Teplokrvník (FULL)
4 Veľký teplokrvník (XFULL)
5 Chladnokrvník (XXFULL)

Ohlávka Cora 
Farebná dizajnová koňská ohlávka so špeciálne zmiešanými 
kovaniami.
Ďalšie vlastnosti produktu:
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu so silnými švami
• nastaviteľné s prackami na nos a krk s mäkkým polstrovaním
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou
karabínového háku
• pevné kovové kovanie
• kovové očká zabraňujú uvoľneniu kolíkov

€

1/50

veľkosť 1 2 3

sivá / ružová / biela 3211584 3211585 3211586
béžová / mätová / biela 3211587 3211588 3211589

tmavomodrá / sivá / biela 3211590 3211591 3211592

Vodítko Cora 
• atraktívne vodítko s panik hákom alebo
karabínou
• celková dĺžka cca 2 m

popis €

karabina 1/50
panik hák 1/50

- sivá / ružová / biela béžová / mäta / biela tmavomodrá / sivá / biela
karabina 3211593 3211595 3211597
panik hák 3211594 3211596 3211598

11,99

6,99
7,29
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veľkosti ohlávok
00 Žriebä / Mini-Shetland žriebä
0 Shetland pony (P1)
1 Pony (P2)
2 Plnokrvník (COB)
3 Teplokrvník (FULL)
4 Veľký teplokrvník (XFULL)
5 Chladnokrvník (XXFULL)

Ohlávka s umelou kožušinou
s umelou kožušinou
• ohlávka s odnímateľnou umelou kožušinou v čierno-bielej farbe
• ideálna pre citlivé kone
• pásky na tyle a nose s extra jemnou umelou kožušinou pre maximálnu
ochranu proti odieraniu
• umelé kožušiny sa dajú ľahko odstrániť vďaka zapínaniu na suchý zips
• nastaviteľné so sponami na nose a pod krkom
• vyrobené z materiálu odolného voči opotrebeniu a silnými švami

€

1/50

veľkosť 1 2 3

čierna 328261 328237 328238
modrá 3211599 3211600 3211601

Ohlávka Bellano 
Veľmi krásna a prepracovaná ohlávka vyrobená z 
pravej kože a robustného polypropylénu.
• nastaviteľná prackami na nos a týle

farba €

hnedá 1/25
čierna 1/25

veľkosť 1 2 3

hnedá 3211602 3211603 3211604
čierna 3211605 3211606 3211607

pravá koža

NOVÉ
12,99

44,99
44,99
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Deka HighNeck 
Vonkajšia konská deka ideálna pre celý rok
• so strednou výškou goliera pre dodatočnú ochranu
• udržuje koňa suchého zvonku a reguluje teplotu (veľmi vodeodolná do 3 000 mm, priedušná až 3 000 g / m² / 24 h)
• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný voči roztrhnutiu
• útulná polyesterová podšívka, ktorá nezachytáva srsť
• vynikajúci strih so zvýšenou voľnosťou pohybu vďaka RugBe kick pleat
• s chvostovým pásom a pružnými popruhmi na nohy
• elastická vložka na brušných pásoch
• prekrývajúce sa pracky s rýchloupínaním vďaka kovovým karabínkam a prackám

€

1/10

dĺžka chrbta
dĺžka chrbta vr. 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

165 cm  
220 cm  
215 cm

tmavomodrá / svetlomodrá 328664 328665 328666 328667 328708

s golierom

ochrana chvosta

dve skoby s nastaviteľnymi 
popruhmi

RugBe Kick Pleat
podbrušné popruhy
s vloženým  
elastyckým pásom

elastické nožne
popruhy

600 Denier Ribstop Polyester, 
extrémne odolný voči vode, 
priedušný

NOVÉ69,99
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Deka 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. Vynikajúci strih so zvýšenou voľnosťou pohybu vďaka RugBe kick pleat

Ďaľšie vlastnosti produktu:
• ideálna deka pre chladné, vlhké
jesenné a zimné dni
• udržuje koňa suchého zvonku a
reguluje teplotu
(veľmi vodeodolná do 3 000 mm, 
priedušná až 3 000 g / m² / 24 h)
• výplň 200 g tepelného rúna
• vysoko kvalitný polyester 600
denier odolný voči roztrhnutiu
• prekrývajúce sa pracky s
rýchloupínaním vďaka kovovým
karabínkam a prackám
• príjemná vnútorná podšívka,
ktorá nezachytáva srsť
• klasický strih
• s reflexným okrajovým pásikom

€

1/8

dĺžka chrbta
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

čierna 326133 326136 326127 326128 326129 326130 326199

polstrovanie na 
kohútiku

ochrana chvosta

elastické nožné
popruhy

brušné popruhy
s elastickou vložkou

RugBe Kick Pleat

dve skoby s 
nastaviteľnými popruhmi

reflexný lem

200 g tepelného rúna

600 Denier Ribstop 
Polyester, extrémne 
odolný voči vode, 
priedušný

Chrana na krk pre IceProtect 200 
Zodpovedajúci kus pre našu zimnú deku RugBe Ice Protect 
200. ochrana krku je pripojená vľavo a vpravo pomocou
háčiku a slučky so suchym zipsom.
• výplň 200 g tepelného rúna
• vysoko kvalitný polyester 600 denier odolný
voči roztrhnutiu
• príjemná vnútorná podšívka, ktorá
nezachytáva srsť
• s reflexným okrajovým lemom

ref. č. veľkosť dĺžka chrbta €

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

NOVÉ NOVÉ NOVÉ

29,99
29,99
29,99
29,99
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Deka stajňová

• atraktívna stajňová deka so širokým prešívaním a vonkajšími brušnými
krížovými popruhmi
• s rozšíreným pásikom a nastaviteľnými popruhmi na nohy
• dvojitý popruh na hrudi s prackou, karabinami a D-krúžkami
• vonkajší materiál 300 Denier polyester
• naplnené 150 g tkaniny z tepelného rúna
• priedušný materiál pre ideálne podmienky pod prikrývkou
• príjemná vnútorná podšívka z bavlny / polyesteru, ktorá nezachytáva srsť

€

1/8

dĺžka chrbta
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

modrá 325416 325417 325418 325419 325433

polstrovanie na kohútiku

ochrana chvosta

elastické nožné popruhy

brušné popruhy
s elastickou vložkou

dvojité popruhy nastaviteľné 
so skobami

150 g fleece 300 g denier polyester

RugBe Kick Pleat

NOVÉ
49,99
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Deka Economic 
Fleece deka
• lahka odpocovacia fleece deka
• s prackou na hrudi a zadným popruhom
• odvádza pot od tela a udržuje vášho kôňa suchým a chráni ho pred prievanom
• fleece polstrovanie na kohútiku
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

€

1/15

dĺzka chrbta
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

čierna 328677 328678 328679 328680 3211608
modrá 328681 328682 328683 328684 3211609

polstrovanie

chvostový popruh

jednoduché zapínanie 
na suchý zips s D-
krúžkom

NOVÉ
19,99
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Horse Blankets
Deka Classic Fleece 
Odpocovacia fleece deka
• ultraľahká a savé mikrovlákno
• odvádza pot od tela a udržuje vášho kôňa suchým a chráni ho pred prievanom
• s krížovými popruhmi pre bezpečné uchytenie
• s dvoma pevnými prackami
• fleece polstrovanie na kohútiku
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

€

1/15

dĺžka chrbta
celková dĺžka

125 cm  
175 cm

135 cm  
185 cm

145 cm  
195 cm

155 cm  
205 cm

165 cm  
215 cm

tmavomodrá / fialová 323635 323636 323637 323638 328958
čierna / ružová 328685 328686 328687 328688 328749

polstrovanie

chvostový popruh

dva popruhy s 
prackami

100 % polyester 
(micro-fleece)

popruhy 

NOVÉ
29,99
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Ušane Exquisite 
• aplikácia s logom
• chráni uši pred muchyami a komármi
• s elastickými ušami
• možno prať v práčke pri teplote 30 ° C

ref. č. veľkosť farba €

3211610 Full tmavomodrá 1/100
3211611 Full mätová 1/100
3211612 Full ružová 1/100

Chrániče TecAir 
• anatomicky tvarovaná ochrana nôh absorbujúca nárazy
• mäkká, nárazuvzdorná a tlak regulujúca vložka zo
syntetickej gumy pre bezpečné uchytenie
• maximálna ochrana pred nárazmi pri minimálnej
hmotnosti
• vetracie otvory pre väčšiu priedušnosť
• nastaviteľný suchý zips pre optimálne uchytenie

ref. č. popis farba €

3210530 full, predné čierna 1/20
3210532 full, predné hnedá 1/20
3211617 cob, predné čierna 1/20
3211619 cob, predné hnedá 1/20

Chrániče TecAir 
• anatomicky tvarovaná ochrana nôh absorbujúca nárazy
• mäkká, nárazuvzdorná a tlak regulujúca vložka zo
syntetickej gumy pre bezpečné uchytenie
• maximálna ochrana pred nárazmi pri minimálnej
hmotnosti
• vetracie otvory pre väčšiu priedušnosť
• nastaviteľný suchý zips pre optimálne uchytenie

ref. č. popis farba €

3210531 full, zadné black 1/20
3210533 full, zadné brown 1/20
3211618 cob, zadné black 1/20
3211620 cob, zadné brown 1/20

darkblue

mint

rose

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

32,99
32,99
32,99
32,99

24,99
24,99
24,99
24,99
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Zvony Protecto 
• trvanlivý, ľahko čistiteľný vonkajší materiál
• vnútorná podšívka z mäkkej syntetickej gumy
absorbujúcej nárazy
• stabilný, dvojitý suchý zips

ref. č. popis €

320134 pony 1/50
320135 cob 1/50
320136 full 1/50
3211613 xfull 1/50

Zvony gumené 
• v pároch • vyrobené z mäkkého
gumeného materiálu
• s dvojitým zapínaním na suchý zips

€

1/25

veľkosť pony cob full xfull
čierna 325843 325844 325845 3211614
modrá 3210340 3210341 3210342 3211615
ružová 3210343 3210344 3210345 3211616

Fleece bandáže Exquisite 
• chráni svaly a šľachy a zabraňuje zraneniam
• bezpečne a rýchlo sa upevňuje pomocou suchého zipsu
• vyváženie vlhkosti a teploty
• s vyšitým logom
• prať v práčke pri 30 ° C
• 4 kusy v praktickom balení

ref. č. farba dĺžka šírka €

3211627 tmavomodrá 320 cm 12,5 cm 4 1/30
3211628 mätová 320 cm 12,5 cm 4 1/30
3211629 ružová 320 cm 12,5 cm 4 1/30

NOVÉ

NOVÉ

11,99
11,99
11,99
11,99

7,49

17,99
17,99
17,99
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MagicBrush Soft 
MagicBrush Soft je nová kefa na starostlivosť a čistenie, ktorá je ideálna pre 
obzvlášť citlivé oblasti koní a poníkov, ako je hlava a uši.
Dokonca aj veľmi citliví kone a poníky dobre znášajú nový MagicBrush Soft.
Veselé farby - tropická žltá, svetlomodrá a fialová - v kombinácii s farebnou 
potlačou sú naozaj zábavné.
• ultra jemné mäkké štetiny Quadro čistia obzvlášť jemne
• jemná masáž zvyšuje pohodlie koňa
• jemné čistenie s plyšovým efektom - pre šťastné kone, poníky a jazdcov
• kefy sa vyrábajú, tlačia a balia v EÚ

ref. č. farba €

3211630 modrá 1/80 2,400
3211631 žltá 1/80 2,400
3211632 fialová 1/80 2,400

MagicBrush PINK PONY 
Nová ružová jednorázová kefka vo zvyčajnej kvalite MagicBrush.
PINK PONY nevyzerá len dobre, je aj veľmi účinná pri čistení koňa. Špeciálna 
štetina masíruje pri čistení - kone vyzerajú dobre a cítia sa príjemne. 
MagicBrush PINK PONY je tiež ideálny ako škrabka na pot a blato. 
MagicBrush PINK PONY môže v prípade potreby ísť do práčky.

• kefy sa vyrábajú, tlačia a balia v EÚ

ref. č. €

328311 1/80 1,840

5,99
5,99
5,99

5,99
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Čistiaci box s obsahom, pre deti 
8 kusov
• všetko, čo potrebujete na to, aby ste si

vyčistili svojho obľúbeného koňa

ref. č. farba €

321765 fialová 1/8
321766 ružová 1/8
321767 modrá 1/8

Kefa na chvost a hrivu
• sofistikovaný dizajn uľahčuje česanie v každom smere
• ľahko rozčesáva

ref. č. farba €

32744 sivá 1/6/48
32992 ružová 1/6/48

3211646 ostružinová 1/6/48
3211647 tyrkysová 1/6/48

Kefa
• kefa na telo naplnená do vysokej hustoty dôkladne vyčistí srsť
• ergonomicky tvarovaný chrbát s „kontrolným držaním“ na
starostlivosť bez únavy

ref. č. farba €

32740 modrá 1/6/48
32990 ružová 1/6/48

3211648 ostružinová 1/6/48
3211649 tyrkysová 1/6/48

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

10,99
10,99
10,99
10,99

12,49
12,49
12,49
12,49

19,99
19,99
19,99
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Čistiaci box Jumbo 
Čistiaci box na úpravu, v ktorom môžu byť uskladnené všetky pomôcky pre 
starostlivosť, vrátane rôznych vysokých fliaš. Stabilná plastová konštrukcia a ľahko 
uzatvárateľné veko ponúkajú spoľahlivú ochranu obsahu.
• perfektný úložný priestor pre fľaše na vonkajšej strane
• priečky v interiéri zabezpečujú organizáciu
• s mnohými detailami, ako sú odnímateľné malé časti a zásobník na kefy
alebo zariadenie na pripevnenie biča
• spevnené veko pre bremená do 120 kg
• veľký, ľahko ovládateľný uzáver
• s uzamykacím zariadením, napr. cez visiaci zámok
(nie je súčasťou dodávky)
• 525 mm x 340 mm x 300 mm

ref. č. farba €

3220552 červená/čierna 1/2

Krištálové ozodby na hrivu
• posiate dvoma radmi elegantných kamienkov
• biele

ref. č. €

3211635 10 1/200

Krištálové ozodby na hrivu
• posiate jedným radom elegantných kamienkov
• ružová, tyrkysová, tmavo modrá a biela

ref. č. €

3211636 20 1/200

39,99

14,99

14,99
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Aesculap strihacie hlavy Favorita s DLC povlakom
Veľmi dlhá výdrž hrán vďaka kvalitnej uhlíkovej oceli a DLC povlaku

Výhody náteru DLC:
• vysoká ochrana proti opotrebeniu a dlhšie intervaly
medzi brúsením
• menší vývoj tepla
• vyššia odolnosť proti korózii
• lepšie kĺzanie

ref. č.        strihová dĺžka MQ €

GT754D 3 mm 1 1/10/100
GT758D 5 mm 1 1/10/100
GT770D 7 mm 1 1/10/100
GT779D 9 mm 1 1/10/100

Aesculap nastavovacia pomôckapre Torqui Favorita 
Každá strihacia hlava Favorita sa dá ľahko nastaviť pomocou tohto momentového kľúča.
Výhody Torqui:
• presné základné nastavenie tlaku dosky • zvýšená životnosť orezávacej hlavy vďaka
dlhším intervalom medzi brúsením • dôsledné uchytenie hrán • jednoduchá
manipulácia • nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti • malé, ľahko
ovládateľné, bezúdržbové • presné prístroje skonštruované v Nemecku
• kompatibilné so všetkými strihacími hlavami Favorita • všetky strihacie hlavy
Favorita je možné dodatočne namontovať pomocou vhodnej ryhovanej skrutky

ref. č. popis €

GT142 Nastavovacia  pomôcka Torqui, Favorita system - 1/100
GT143 Vrúbkovaná skrutka pre Torqui, Favorita system, 5 kusov/balenie 5 1

Strihacie nože Set Premium 
• optimalizovaná geometria lopatky • zlepšená kapacita brúsenia
životnosť materiálu pri dlhodobom používaní • výberový oceľový nástroj 
so špeciálnym kalením • vhodný pre strojčeky, FarmClipper a iné bežné 
značky, ako sú Heiniger, Aesculap a Liscop

made by Aesculap 

ref. č. popis teeth €

18955 Strihacia čepeľ  Set Premium, dobytok, 21/23 zubov 21 / 23 1/100
18959 Strihacia čepeľ  Set Premium, dobytok, 18/17 zubov 18 / 17 1/50
18956 Strihacia čepeľ  Set Premium, dobytok / kone, 31/15 zubov 31 / 15 1/100
18957 Strihacia čepeľ  Set Premium, dobytok / kone 31 / 23 1/100
18958 Strihacia čepeľ Set Premium, kone 31 / 15 1/100

18955 Strihacia čepeľ Premium 
21/23 Všestranná čepeľ pre 
náročné podmienky (špinavé, 
zalepené) u hovädzieho 
dobytka a dojníc, zvyšková 
dĺžka vlasov 2-4 mm

18959 Premium Sada 
strihových čepelí 18/17 na 
strihanie kráv s hrubými 
vrstvami dvojitá dĺžka srsti cca. 
2-4 mm

18956 Sada strihacích nožov 
Premium 31/15 na strihanie 
čistej až mierne znečistenej srsti 
koní a hovädzieho dobytka, 
zvyšková dĺžka vlasov 2–4 mm

18957 Sada strihacích nožov 
Premium 31/23 pre vemená na 
špeciálny jemný strih 
hovädzieho dobytka a dojníc, 
ako aj jemný strih koní, 
zvyšková dĺžka vlasov 2-4 mm

18963 Sada strihových nožov 
31F / 15 pre jemný a 
veterinárny strih na úrovni 
pokožky, zvyšková dĺžka 
vlasov 1–2 mm

GT754D GT754 GT758D GT758

GT770D GT770 GT779D GT779

GT143

GT142

18955 18959 18956 18957 18958

NOVÉ

65,99
69,99
79,99
79,99

39,99
12,99

39,99
39,99
39,99
39,99
39,99
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Aesculap Strojček Durati
Nový malý akumulátorový strojček vám prinesie vynikajúci pomer ceny a výkonu v 
osvedčenej kvalite Aesculap. Ľahká, vyvážená konštrukcia spojená s obvyklým, dobre 
vyvinutým výkonom Aesculap a súčasne dobre premyslenými dobami prevádzky batérií má 
za následok prvotriedny produkt v segmente SnapOn.

• silná batéria s lítium-iónovou technológiou umožňuje extra dlhú dobu prevádzky 3 hodiny
• vysoká rýchlosť strihania pomocou vysokého zdvihu 3000 uderov za minútu pre optimálne
výsledky strihania
• veľmi ľahko kĺže cez hrubé a špinavé vrstvy
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• bezúdržbová prevádzka vďaka extrémne nízkej hmotnosti
• nabíjačka s nabíjacími dielmi pre zastrihávač a batériu
• dodáva sa s strihacou hlavou GT330

Nová generácia Li-ion batérií vyvinutá 
pre Durati tiež vyhovuje funkciám 
Favorita CL a Fav5 CL a je prirodzene 
kompatibilná s ich nabíjačkami.

technické údaje
Systém strihacej hlavy: Aesculap SnapOn a kompatibilný
Pohon: EC motor
Technológia batérie Li-ion; 2850 mAh
Sila úderu: približne. 3000 úderov / min
Čas použitia: cca. 240 min
Čas nabíjania: cca. 240 min
Prevodovka: Výkyvné rameno
Hlučnosť 63 dB
Hmotnosť: 380 g (s nožovou hlavou a batériou)

Dodávané balenie: 1 Durati Strojček
+ 1 strihacia hlava GT330 (1.5 mm)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 návod
+ 1 návod

ref. č. popis €

XT434-SR Strojček Durati, červená, 1 batéria 1
XT436-SR Strojček Durati, červená, 2 batérie 1

XT431 Náhradná batéria 1

Aesculap BladeCool 
• vysoko účinný, technický sprej, ktorý okamžite ochladzuje a čistí
sadu čepelí • jednoduché použitie: jednoducho sprej nastriekajte pred,
počas a po použití na strihacie nože
• zlepšuje výsledok strihania a udržuje ostré nože a reznú hlavu dlhšie
ostrími • spoľahlivo odstraňuje zvyšky vlasov a srsti, ako aj nečistoty

ref. č. objem €

GTA100 500 ml 1/12

XT431

259,-
289,-
34,99

9,99
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Strojček FarmClipper Akku2 
Nový akumulátorový strojček určený pre kone alebo dobytok sa môže pochváliť 
výnimočnou kvalitou za rozumnú cenu! Dodávané balenie obsahuje dve 14,4-voltové 
lítium-iónové blokové batérie, ktoré vďaka svojmu optimalizovanému času prevádzky a 
nabíjania umožňujú neprerušované strihanie. Viditeľné sú aj ergonomické vlastnosti 
modelu FarmClipper Akku2: špeciálne povrchové vlastnosti obalu a vyvážené ťažisko 
zabraňujú príliš rýchlemu namáhaniu používateľa. Veľkosť plastového obalu zabazpečí, že 
sa dobre drží aj v menších rukách. FarmClipper Akku2 je strojček s fantastickými 
všestrannými vlastnosťami s vynikajúcou manipuláciou.
• k dispozícii vo verziách pre kone a dobytok
• vr. dvoch 14,4 voltové lítium-iónové blokových batérií
• optimalizované pracovné a nabíjacie časy (cca 1,5 h) pre
neprerušované strihanie
• špeciálna, protišmyková skriňa puzdra pre prácu s nízkou únavou
• vyvážené ťažisko zabezpečuje ľahké strihanie

vr. náhradnej batérie

Dostupné od apríla 2019!

Tehcnické údaje:
Spotreba energie: 14.4 volov
Sila úderu: približne. 2 300 úderov / min
čas nabíjania: cca. 90 min.
Čas použitia: cca. 90 min.
Hmotnosť: cca. 1.2 kg (vt. batérie)

dodaný balík:
Strojček vr. strihacích nožou a batérie, náhradnej batérie, 
nabíjačka, skrutkovač, špeciálny olej, návod na obsluhu, 
ochranné puzdro

ref. č. popis €

181881 FarmClipper Akku2 pre kone, vr. 2 batérií, 31/15 zubov 1/3 72
181891 FarmClipper Akku2 pre dobytok, vr. 2 batérií, 21/23 zubov 1/3 72
181911 Batéria 14.4 V pre FarmClipper Akku2 1 -
18955 Strihacie nože Set Premium, dobytok, 21/23 zubov 1/100 -
18956 Strihacie nože Set Premium, dobytok / kone, 31/15 zubov 1/100 -

259,-
259,-
65,99
39,99
39,99
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Strojček DeloX nabíjací
• 3 rezné rýchlosti
• vynikajúce strihové vlastnosti vďaka nerezovej oceli
• motor vysokej kvality s dlhou životnosťou
• výkonná Li-ion batéria 2200 mAh
• digitálne zobrazenie stavu nabíjania, olejovania, čistenia a
zostávajúcej kapacity batérie
• je možné ho používať aj s pripojeným napájacím káblom
• 5-stupňové nastavenie výšky strihania pomocou
nastavovacieho kolieska (0,8 - 2,0 mm)
• vr. rozsiahleho príslušenstva so štyrmi hrebeňmi (3, 6, 9, 12
mm), čistiacimi kefami, napájacími zdrojmi a nabíjacím
zásobníkom, pokyny, olej
• len pre detailné strihanie

Technické údaje

Sila úderu 4000/5000/6000 úderov/min
Čas nabíjania: 300 min
Čas použitia: 300 min

Hmotnosť bez kábla: 242 g

ref. č. popis €

18463 Strojček DeloX 1/6/24
18477 Náhradná strihacia hlava Clipper pre DeloX 1/500

Strojček DropiX 
• vynikajúce strihové vlastnosti vďaka nerezovej oceli
• výkonná Li-ion batéria
• trieda ochrany IPX7
• je možné ho používať aj s pripojeným napájacieho kábla
• 4-stupňové nastavenie výšky strihania pomocou spínača (1,0 - 1,9 mm)
• vr. rozsiahleho príslušenstva so štyrmi hrebeňmi (3, 6, 9, 12 mm),
čistiacimi kefami, akumulátorom, návodom, olejom
• len pre detailné strihanie

Technické údaje:

Sila úderu 6000 úderov/min.
Čas nabájania: 60 min
Čas použitia: 60 min
Hmotnosť bez kábla: 197 g

ref. č. popis €

18461 Strojček DropiX 1/6/24
18465 Náhradná strihacia hlava pre DropiX 1/500

38 mm

Speed

LED

2200 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

0,8 -
2,0 mm

38 mm

1,0 mm
1,3 mm
1,6 mm
1,9 mm

600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

49,99
9,99

29,99
9,99
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Strojček TrimoX 
• praktický zastrihávač pre detailnú prácu
• orezávacia hlava pre úzke strihanie
• vynikajúce strihové vlastnosti vďaka nerezovej oceli
• výkonná Li-ion batéria
• je možné ho používať aj s pripojeným napájacím káblom
• vr. rozsiahlého príslušenstva s 3 hrebeňmi (1, 2, 3 mm), ochranným
krytom, čistiacou kefou, napájaním, návodom, olejom
• len pre detailné strihanie

Technické údaje:

Sila úderu 6000 úderov/min.
Čas nabíjania: 120 min
Čas strihania: 120 min
Hmotnosť bez kábla: 126 g

ref. č. popis €

18462 Strojček TrimoX 1/6/24
18466 Náhradné strihacie hlavy pre TrimoX 1/300

Strojček TaproX 
• vynikajúce strihové vlastnosti vďaka nerezovej oceli
• výkonná Li-ion batéria s kapacitou 2000 mAh
• je možné ho používať aj s pripojeným napájacieho kábla
• 3-stupňové nastavenie výšky strihania pomocou páky (0,5 - 1,0 mm)
• vr. rozsiahleho príslušenstva so štyrmi hrebeňmi (3, 6, 9, 12 mm),
čistiacimi kefami, akumulátorom, návodom, olejom
• len pre detailné strihanie

Technické údaje:

Sila úderu 6000 úderov/min.
Čas nabíjania: 300 min
čas strihania: 200 min

Hmotnosť bez kábla: 270 g

ref. č. popis €

18460 Strojček TaproX 1/6/24
18464 Náhradné strihacie hlavy pre TaproX 1/300

40 mm

0,5 -
1,0 mm

2000 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

36 mm

0,3 mm

600 mAh
Li-Ion

1 mm
2 mm
3 mm

34,99
9,99

25,99
9,99
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IPCam 360 FHD 1080p 
so 4x optickým zoomom
Táto kamera s rýchlym otáčaním sa rýchlo otočí takmer o 360 ° horizontálne a 90 ° vertikálne. Preto 
máte dobrý výhľad na celé miestnosti alebo veľké otvorené priestory - v plnom HD rozlíšení! Najlepší 
záznam vo dne iv noci a vynikajúca kvalita obrazu vďaka vysokokvalitnému obrazovému snímaču. 
Kamera môže tiež nahrávať všetko v tme vďaka infračerveným LED - až do vzdialenosti 30 metrov.

• rýchla otočná vonkajšia IP kamera
• jasná 4x optika
• vynikajúca kvalita obrazu s 2 megapixelmi
• rozsiahla pozorovacia plocha (pan / tilt / zoom): horizontálne otočenie o 355 ° a vertikálne o 90 °, nastaviteľná
rýchlosť
• 30 metrové nočné videnie pomocou 6 infračervených LED
• podpora WDR (široký dynamický rozsah) pre vyvážený obraz jasnejších aj tmavších oblastí obrazu
• diaľkové ovládanie a prístup na celom svete prostredníctvom aplikácie alebo prehliadača, okamžité pripojenie
pomocou aplikácie cez QR kód
• kompatibilný s WiFi a kompatibilný s ONVIF: kompatibilita podľa medzinárodného štandardu
• bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, dostupná v aplikácii AppStore a v službe Google Play
• detekcia pohybu: nahrávanie sa spustí automaticky, alarm cez e-mail, nahranie obrazu na FTP server
• nahrávanie na kartu microSD (HC / XC) do 16 GB
• hliníkové puzdro odolné voči poveternostným vplyvom: IP 66
• napájanie: 230 V, prípojka max. 10 wattov

podporuje ONVIF

Dostupné od marca 2019!

technické údaje
Optický zoom: 4x

Podporované rozlíšenie videa: 1920 x 1080 (full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 
720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Snímač obrazu: 2,7 CMOS
Snímok za sekundu: 25 fps (VGA) / 15 fps (FHD/HD)
Ohnisková vzdialenosť: 2.8 - 12 mm
Závierka: f/1.6
Viditeľný rozsah: 40 - 120°
Nočné videnie: up to 30 m
Typ prenosu: LAN / WLAN
Typ ochrany: IP 66
Hmotnosť: 1.8 kg
Rozmery: 23 x 14 x 20 cm

ref. č. €

10809 1/12 299,-
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Topánka na kopyto Tubbease™ 
Tubbease ™ bol vyvinutý na Novom Zélande s cieľom vytvoriť priedušnú liečebnú obuv pre 
problémové kopytá koní (napr. hniloba ). Dodávaný suchý zips zabezpečí, že sa Tubbease ™ 
ľahko pripevní na koňskú nohu.

Výhody Tubbease ™:
• vzduch môže unikať smerom nahor, čo znamená, že v topánke nie je
zachytené žiadne teplo alebo vlhkosť
• pogumovaná základňa spoľahlivo zabraňuje vniknutiu vlhkosti a zároveň
zabezpečuje, že ošetrovacia kvapalina zostane na kopyte
• optimálna klíma v topánke znamená, že kopyto si zachováva svoju
prirodzenú vlhkosť
• hrubá stielka EVA znižuje tlakovú bolesť pre koňa
(napríklad pri otlakoch) a predlžuje životnosť Tubbease ™
• rôzne prostriedky na liečbu abscesov, hnilôb, poranení kopýt
• Tubbease ™ dizajn je chránený (NZ 417646)

ref. č. popis veľkosť farba €

3210563 Náhradný suchy zips - - 1/24
3210595 EVA vložka Tubbease S ružová 1/40
3210564 EVA vložka Tubbease M červená 1/30
3210565 EVA vložka Tubbease L modrá 1/25
3210566 EVA vložka Tubbease XL oranžová 1/25

ref. č. veľkosť farba Ø €

3210559 S ružová 11,0 cm 1/20/80
3210560 M červená 14,5 cm 1/14/60
3210561 L modrá 15,5 cm 1/12/40
3210562 XL oranžová 16,5 cm 1/10/40

Polstrovaná bandáž CottinoStar
• Vláknitá absorpčná bavlna pre individuálne polstrovanie obväzov • 100%
bavlna stlačená pre jednoduché použitie • dobrá pozdĺžna pevnosť v roztrhnutí,
ale napriek tomu ľahko roztrhnutá rukou

ref. č. popis dĺžka šírka €

16478 6 kusov sterilne zabalených 3 m 10 cm 6 1/24

Vatová rolka VisCotto 
• extra jemná, objemná vata vo forme rolky
• vyrobené z 30% bavlny a 70% viskózy pre
najvyššiu absorpčnú výkonnosť • univerzálne
použitie pre polstrovanie a starostlivosť o kopytá

ref. č. popis dĺžka šírka €

16479 5 kusov v balení 6 m 10 cm 5 1/4

NOVÉ

NOVÉ
24,99

24,99

24,99

24,99

24,99

27,99
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Modrý sprej 
Modrozelený sprej na ošetrovanie pokožky a kopýt
• starostlivosť a ochrana vysoko namáhaných a citlivých častí tela, napr. členkové kĺby a interdigitálne oblasti •
stimuluje regeneráciu pokožky podporovaním tvorby nových kožných buniek • zlepšuje schopnosť zadržiavať
vlhkosť pokožky. Koža (aj zjazvené tkanivo) sa stáva pružnou a pružnou • bez antibiotík • bez čakacej doby •
žiadna požiadavka na dokumentáciu
• okrem iného zahŕňa Dexpanthenol a prírodný olej z oregana (carvacrol), účinný pri starostlivosti o pokožku

ref. č. objem €

15890 200 ml 1/12
158900 400 ml 1/12

Púdrový sprej
Mikro-jemný práškový sprej na ochranu a udržanie citlivej a 
namáhanej pokožky zvierat
• ochrana a starostlivosť o citlivú pokožku, napr. plocha medzi nohami • podporuje
prirodzenú regeneráciu pokožky a srsti • prášok zaschne na striekanej ploche kože • žiadne
antibiotiká • bez čakania
• žiadne požiadavky na dokumentáciu

ref. č. objem €

15891 200 ml 1/12
15876 400 ml 1/12

Lepidlo na muchy TaonX 
• vysokokvalitné lepidlo, ktoré ostáva pevne prilepené k podkladu aj pri
vysokých teplotách • na výrobu cenovo výhodnej lepiacej pasty v
kombinácii s korčekom na vedro alebo guľôčkou TaonX • jednoducho
potiahnite povrch lepidlom TaonX Horsefly Glue a lapač páska je
okamžite pripravená chytiť otravné muchy
• Akonáhle je pasca plná múch, jednoducho na nich naneste čerstvú
vrstvu lepidla • bez insekticídov a je odolné voči poveternostným
vplyvom a dažďu • korčeková pasta kompletná so závesnou šnúrou a
pružinovou karabínou na montáž na stromy, odkvapy, drevené stĺpy atď.

ref. č. popis obsah €

3211637 Lepidlo TaonX 500 g 1/12
3211638 Lepidlo Glue TaonX 1,5 kg 1
3211639 Nádoba pre TaonX lepidlo - 1

* Take care when using biocides. Always read the label and product information before use!

3211637
3211638

3211639

8,99
11,99

9,49
13,99

11,99
29,99
6,49
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Soľ stračená
• lisovaná soľ z liateho kameňa
• obsahuje minerály a stopové prvky
• rozmery cca. 20 x 10 x 5 cm (H x Š x V) na jeden líz

ref. č. popis €

324804 4 kusy v balení cca. 2kg - 1 kus 1/12 108

Držiak na soľ
• praktický, prakticky nezničiteľný držiak na soľ
• vyrobené z odolného plastu
• vr. zosilnených montážnzch otvorov
• vhodné pre 2 kg soľný liz (324804) a uhlovú soľ alebo minerálne lízy max. 10 x 5 cm

ref. č. €

324803 1/60

Stojan na sedlo
• trvanlivý a stabilný sedlový stojan s podstavcom a veľkým odkladacím
priestorom
• flexibilné, úsporné a ľahko zložiteľné
• vhodné pre anglické a westernové sedlá
• kov s práškovou farbou pre dlhú životnosť
• rozmery cca. 89 x 71 x 46 cm

ref. č. €

3211640 1/2

12,99

3,49

44,99
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Vedro na krmivo závesne 13L
• prenosný kŕmny žľab namontovateľný, šírka uchytenia40 mm
• vyrobené z odolného plastu odolného voči nárazom • so stabilnými
plastovými konzolami pre montáž
• rozmery: 28 cm, D 37 cm (31 cm bez montážnych konzol),
H 32 cm (28 cm bez montážnych konzol)

ref. č. objem farba €

323480 13 l zelená 1 136
3211641 13 l modrá 1 136
3211642 13 l ružová 1 136

Vedro na krmivo zívesne 8L
• prenosný kŕmny žľab montovateľný, šírka uchytenia 40 mm
• vyrobené z odolného plastu odolného voči nárazom
• praktický tvar s odtokom a rukoväťou
• so stabilnými plastovými konzolami pre montáž • rozmery:  25 cm
(22 cm bez držiaka),  35 cm (27 cm bez držiaka),  27 cm

ref. č. objem farba €

323481 8 l zelená 1 180
3211643 8 l modrá 1 180
3211644 8 l ružová 1 180

Nádoba na krmivo
• univerzálna misa na potraviny • plast odolný proti
nárazu a teplote • nádoba a veko môžu byť potlačené na
požiadanie

ref. č. popis objem farba €

324817 Nádoba na krmivo 2 l farba 1/5 1,420
324818 Nádoba na krmivo 2 l zelená 1/5 1,420
324819 Nádoba na krmivo 2 l modrá 1/5 1,420
324823 Nádoba na krmivo 2 l ružová 1/5 1,420
324811 Nádoba na krmivo 6 l sivá 1/5 500
324812 Nádoba na krmivo 6 l zelená 1/5 500
324815 Nádoba na krmivo 6 l modrá 1/5 500
324816 Nádoba na krmivo 6 l ružová 1/5 500
324810 Veko 2L - biela 1/5/50 1,500
324820 Veko 6L - biela 1/5/50 600

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

13,99
14,49
14,49

9,49
9,99
9,99

2,99
2,99
2,99
2,99
3,99
3,99
3,99
3,99
1,49
1,99
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Sieťka na seno závesná
• veľkosť ôk 3 x 3 cm
• rozmery cca. 83 x 83 cm
• zosilnený suchý zips pri otvore zabraňuje
náhodnému otvoreniu vrecka na seno
• praktický závesný hák, ktorý sa dá použiť aj
ako pomôcka na plnenie
• extrémne odolná voči roztrhnutiu

ref. č. farba €

3211645 biela 1/20

Vedro flexibilné
• žľab vyrobený z odolného, ale extrémne flexibilného plastu • môže byť
použitý kdekoľvek, na pastvine a v stajni, ako aj na krmivo, transport alebo
nástroj na úpravu, ako aj doma alebo v záhrade • dve rukoväte pre ľahkú
prepravu

ref. č. objem farba €

323530 12 l zelená 1/10 480
323531 12 l fialová 1/10 480
323532 12 l červená 1/10 480

3210247 15 l červená 1/10 480
3210248 15 l modrá 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 mdorá 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

NOVÉ
NOVÉ

5,59
5,99
5,99
5,99
5,99
7,99
7,99
7,99
9,99
9,99
9,99
12,99
12,99

21,99
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Zberač na trus Mistboy Mini
Konečne Mistboy, ktorý dáva deťom veľkú radosť pri 
zbere trusu u koní. Optimálna veľkosť lopaty a výška 
rukoväte boli navrhnuté tak, aby plniaci objem a pohodlie 
pri prenášaní boli ideálne pre deti a dorast. Plastové 
hrable vyrobené z odolného ABS zaručujú nízku 
hmotnosť a funkčnosť. Absolútne špičkový nový produkt 
od Kerbl!
• extrémne ľahký len 1200 g
• celková výška 60 cm je ideálna pre deti
• nový typ hrable vyrobený z ABS - odolný
proti zlomeniu a tvrdému opotrebeniu
• voliteľné príslušenstvo 328034 pre zaistenie a
úložný priestor šetriaci miesto

ref. č. popis farba €

328035 Mistboy Mini komplet 60 cm zelená 1
328036 Mistboy Mini komplet 60 cm modrá 1
328037 Mistboy Mini komplet 60 cm ružová 1
328038 hrabla samostatná, 60 cm antracit 1

Mistboy konzola pre uchytenie na stenu 
• praktický nástenný držiak pre úsporné skladovanie
našich Mistboys
• jednoduchá montáž
• vyrobené zo stabilného a odolného plastu

Dostupné od apríla 2019!

ref. č. €

328034 1/100

19,99
19,99
19,99
9,99

1,99



40

Rukkoväť skladacia 4 čaasti
• vystužený skleneným vláknom • 4-dielna
rukoväť • s D-gripom • rukoväť je pevne
vsadená a zaskrutkovaná

Zásuvný systém pre dve dĺžky!ref. č. dĺžka €

29699 123 cm 1/10 280

 Lopata hliníková so skladacou rukoväťou
Lopata: • veľkosť 9 • s dorazovou hranou, pozinkovaná • hrúbka materiálu cca. 2,0 mm,
 rukoväť: 
• vystužené skleneným vláknom • 4-dielna rukoväť • s rukoväťou D • rukoväť je
pevne vsadená a zaskrutkovaná • zabalená v krabici

ref. č. €

296711 1 20

Naberačka na krmivo 
• transparentná • s reliéfnou stupnicou • vyrobené z odolného plastu

ref. č. objem €

29725 2 l 1/24 480

Vydlica na hnoj a moč
• bez rukoväte • vyrobené z polypropylénu • veľmi robustné
vďaka kovovej výstuži • možno použiť obe strany • veľmi čisté
odstránenie kvapalín vďaka integrovanému okraju z penovej
gumy • veľmi univerzálne, napr. môže byť tiež použitý ako
posunovač, stierka alebo lyžica na sneh • zelená

ref. č. šírka          rúčka €

29287 46 cm Ø 27 mm 1/15 300

4,49

17,99

19,99

10,95
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5MultiLED pro 
LED svietidlo pre osvetlenie stajní, jazdiarní, 
priemyselných stavieb a skladov
• optimálne rozloženie svetla cez individuálne nastaviteľné moduly
• vynikajúci odvod tepla v dôsledku pevného chladiča
• vysoko kvalitné materiály pre použitie v náročných prostrediach
• veľmi vysoká odolnosť voči amoniaku
• chránené proti silným prúdom vody a proti prachu (krytie IP65)
• vhodné pre vonkajšie použitie
• s označením D podľa DIN EN 60598-2-24, preto je vhodný pre
oblasti s nebezpečenstvom požiaru spôsobeného horľavými prachmi
alebo vláknami (skladovanie sena, krmivo, vrh atď.)
• priama alebo závesná stropná inštalácia s nastaviteľnými
montážnymi konzolami alebo očkami
• vr. funkcie stmievania (môže byť ovládaná cez 1… 10 V, PWM
alebo odporový signál)
• s energeticky účinnými čipmi SMD od spoločnosti Philips

V kombinácii so systémom riadenia osvetlenia (položka č. 345000) sa 
ideálne hodí na minimalizáciu nákladov na energiu, na optimalizáciu 
produkcie mlieka a na rast produkcie zvierat a na zvýšenie pohodlia 
tak pre ľudí, ako aj pre zvieratá.

Svietidlá obsahujú vstavané LED žiarovky. Žiarovky vo svetle nie je možné vymeniť.

tecchnické údaje:
Svetelná účinnosť: cca. 130 lm/W

Svetelný uhol (uhol polovičnej intenzity) na modul: 110 °

Životnosť čipov (L70) > 100.000 h
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Funkcia stmievania: 1 - 10 V, 10 V PWM, 0-100 kΩ odolnosť
Pracovná teplota: - 40 °C to 50 °C
Teplota farby: 5,700 K
Typ ochrany: IP65
Farebné vykresľovanie (CRI): Ra > 80

ref. č. popis svetelný tok h x š x v €

345985 MultiLED pro 150 W approx. 19,500 lumens 430 x 298 x 350 mm 1 20
345990 MultiLED pro 300 W approx. 36,000 lumens 580 x 298 x 430 mm 1 12

Záruka 5 rokov

D
349,-
519,-
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Závesy PVC proti hmyzu 
• vzdušný pásový záves na zadržanie hmyzu mimo stajní • s
dierovanými otvormi pre väčšiu cirkuláciu vzduchu v lete
Sada sa skladá z:
• 5 x PVC pásiky dierované, 30 x 225 cm, 3 mm hrubé
• 5 x závesné panely 30 cm
• 2 x háčikové pásky (celková dĺžka 130 cm)
• Závesné panely predmontované na PVC pásy

ref. č. popis €

291165 Záves PVC set 1
291166 Náhradné pásy dierované 1

Škrabacia rohož
• rohož z prírodného kaučuku
• mobilná a mäkká, poskytuje optimálnu
starostlivosť o srsť bez rizika podráždenia
kože • obdĺžnikový tvar s mnohými
montážnymi otvormi pre stabilnú montáž
• multifunkčné aplikácie, ako sú plochy na
stene alebo okolo stĺpov, stĺpikov alebo rohov

ref. č. dĺžka šírka €

32678 40 cm 30 cm 1/12
32689 60 cm 40 cm 1/6

Škrabacia kefa
294/5000
• zaisťuje ideálne čistenie a starostlivosť o
srsť • najmä na čistenie hlavy a krku
• vhodné pre hovädzí dobytok a teľatá, kone,
kozy atď. • rôzne možnosti montáže
(steny, rohy, stajne, stĺpy)
• rozmery (š x v x h):
22 x 50 x 9 cm • dĺžka štetín 5 cm
• polyamid štetín (PA)

ref. č. €

293100 1 100

129,-
23,99

19,99
35,99

49,99
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Ochranné topánky

ref. č. veľkosť €

347560 37 1/6
347561 38 1/6
347562 39 / 40 1/6
347563 41 1/6
347564 42 1/6
347565 43 1/5
347566 44 / 45 1/5
347567 46 1/5
347568 47 1/5
347569 48 1/5

ref. č. veľkosť €

347550 37 1/6
347551 38 1/6
347552 39 / 40 1/6
347553 41 1/6
347554 42 1/6
347555 43 1/5
347556 44 / 45 1/5
347557 46 1/5
347558 47 1/5
347559 48 1/5

ref. č. veľkosť €

347570 37 1/6
347571 38 1/6
347572 39 / 40 1/6
347573 41 1/6
347574 42 1/6
347575 43 1/5
347576 44 / 45 1/5
347577 46 1/5
347578 47 1/5
347579 48 1/5

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

• materiál PUROTEX vytvára prvú
priedušnú a vodotesnú topánku
• odľahčená, odolná proti 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
dlhodobý komfort
• 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)

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

• materiál PUROTEX vytvára prvú
priedušnú a vodotesnú topánku
• PUROFORT Flexzone uľahčuje obúvanie
a vyzúvanie
• Protišmyková vonkajšia podrážka
certifikovaná SČK, takže môžete zvládnuť aj
terén
• vonkajšia podrážka odolná voči oderu a
ľahko čistiteľná
• stabilné uchytenie
• precízne vyvinuté dokonalé prispôsobenie
• ľahký materiál Purofort® pre
dlhodobý komfort
• Priedušnosť a absorpčná schopnosť
Purotexu neznamená 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 zaisťuje
biomechanickú podporu na každom kroku
• precízne vyvinuté dokonalé prispôsobenie
• ľahký materiál Purofort® pre
dlhodobý komfort
• Priedušnosť a absorpčná schopnosť
Purotexu neznamená žiadne prepotené
nohy

159,-
159,-
159,-
159,-
159,-
159,-
159,-
159,-
159,-
159,-

134,- 195,-
134,-
134,-
134,-
134,-
134,-
134,-
134,-
134,-
134,-

195,-
195,-
195,-
195,-
195,-
195,-
195,-
195,-
195,-



VETIS, Kráľovičove Kračany 91, 930 03, tel. 031 551 41 12, 0918/514 112, vetis@vetis.sk

Spoločnosť  MVDR. Peter Pongrácz VETIS si vyhradzuje právo úpravy cien uvedených v katalógu.
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