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Detské veľkosti

Jazdecké sako Turiga
Elegantné turnajové sako zaujme dokonalým dizajnom a strihom.
Na turnaji v ňom zažiari každý!

• elastická, priedušná a ľahká tkanina pre dokonalé prispôsobenie sa
• priliehavý strih  pre športový vzhľad
• so 4-gombíkovou légou a skrytým zipsom
• dve vonkajšie vrecká so skrytými zipsami
• dve jazdecké štrbiny
• možné prať v práčke na 30 ° C

€

1/30 79,99
Veľkosť XXS XS S M L XL XXL

tmavomodrá 3297547 3297548 3297549 3297550 3297551 3297552 3297553

Dámske veľkosti

€

1/30 79,99
Veľkosť: 140/146 152/158 164/170

tmavomodrá 3297544 3297545 3297546

Zloženie materiálu:
Vonkajší materiál: 80% Nylon, 20% Elasthan
Vnútorný materiál: 100% Polyester
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Jazdecké sako Samantha
Jazdecké sako Samantha spĺňa všetky očakávania a želania jazdcov. Tento krásny kúsok inšpiruje nespočetnými detailmi,
funkčnosťou a jazdeckou kompetenciou. Pokiaľ ide a slobodu pohybu a pohodlie, je toto sako ďaleko medzi špičkami.

• kvalitný elastický a odolný materiál
• vodoodpudivý materiál do vodného stĺpca 3 000 mm
• elegantný strih a krátke prevedenie
• s gombíkmi Covalliero a erbom
• 2 vonkajšie vrecká na zips
• dve zadné jazdecké štrbiny
• priedušnosť: 1 000 g / m² / 24 h
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Vonkajší materiál: 90% Polyester, 10% Elasthan
Membrána: 100 % Polyurethan ( termoplastický polyurethan/TPU membrána)
Podšívka: 100% Polyester

€

1/30 69,99
Veľkosť: 140/146 152/158 164/170
čierna 329791 329792 3297542

Detské veľkosti:

€

1/30 69,99
Veľkosť XXS XS S M L XL XXL

čierna 3297543 329793 329794 329795 329796 329797 329798

Dámske veľkosti:
NOVÉ

NOVÉ
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Turnajová košeľa Goldana
• stojatý golier
• s krištáľovými gombíkmi
• priedušný  materiál odvádzajúci vlhkosť
• priliehavý strih 
• štvorcestná elastická, funkčná tkanina
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 92 % polyester, 8% elasthan

€

1/40 34,99
Veľkosť: XXS XS S M L XL XXL

tmavomodrá 3223126 3223127 3223128 3223129 3223130 3223131 3223132
biela 3223140 3223141 3223142 3223143 3223144 3223145 3223146

Dámske veľkosti:

€

1/40 29,99
Veľkosť: 140/146 152/158 164/170

tmavomodrá 3223332 3223333 3223334
biela 3223338 3223339 3223340

Detské veľkosti:
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Fleecová bunda
• vysoko kvalitný fleecový materiál
• dve ručné vrecká na zips
• s dvojcestným zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 100% polyester

€

1/20 34,99
Veľkosť XXS XS S M L XL XXL
modrá 3222998 3222907 3222908 3222909 3222910 3222911 3297559

Dámske veľkosti:

€

1/20 34,99
Veľkosť 140/146 152/158 164/170
modrá 3222905 3222906 3297558

Detské veľkosti:
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Jazdecká bunda
Klubová a tímová bunda v športovom štýle blouson
• vodo odolný vonkajší materiál zaručuje vysokú funkčnosť za každého 

počasia
• fleecová vnútorná vrstva zaisťuje pohodlné nosenie na jar a na jeseň
• materiál podšívky je možné rozdeliť pomocou zipsu
• dve ručné vrecká 
• elastický pás na rukávoch a bokoch
• vodoodpudivý materiál do vodného stĺpca 3 000 mm
• priedušnosť : 1 000 g / m² / 24 h 
• s dvojcestným zipsom
•  možné prať v práčke na 30 ° C 

Zloženie materiálu:
Textil: 100% polyester

€

1/20 34,99
Veľkosť 140/146 152/158 164/170
čierna 328788 328789 328790
modrá 328796 328797 328798

€

1/20 39,99
Veľkosť XXS XS S M L XL XXL

čierna 3297560 328993 328791 328792 328793 328794 328795
modrá 3297561 328994 328799 328800 328801 328802 328803

Detské veľkosti:

Dámske veľkosti:
NOVÉ
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Tričko Actvive 
• atraktívne, športové tričko s dlhým rukávom na 

nosenie
• elastický materiál s priliehavým  strihom 
• stojatý golier so zipsom
• priedušný a ľahký materiál
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 86% Polyester, 14% elasthan 

€
1/50 29,99

Veľkosť XXS XS S M L XL XXL
tmavomodrá 3297562 3297563 3297564 3297565 3297566 3297567 3297568
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Rajtky Basic Plus LS
Populárne vlastnosti známych nohavíc BasicPlus boli 
rozšírené o syntetickú kožu. Tento model teda 
predstavuje klasickú výbavu pre jazdenie.

• dve predné vrecká
• celý sed vyrobený z pružnej

syntetickej kože
• elastoSoft manžety na nohách
• 4-smerne elastický materiál
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 73 % bavlna, 25% polyester, 2 % elasthan
Sed: 60 % polyamid, 40 % polyurethan
ElastoSoft manžety: 100 % polyester

€

1/20 59,99
Veľkosť 34 36 38 40 42 44 46
modrá 3297597 3297598 3297599 3297600 3297601 3297602 3297603
čierna 3297604 3297605 3297606 3297607 3297608 3297609 3297610
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Rajtky Bali
• praktické vrecko na mobil
• vrecko na mince so zipsom
• jemná, veľmi príjemná látka
• protišmykové gripy na kolenách 

Covalliero 
• ukončenie nohavíc z ElastoSoft 

materiálu 
• 4-smerne elastický materiál
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 90 % polyamid, 10 % elasthan
Protišmyková potlač na kolenách: 100 % Silikon
ElastoSoft ukončenie nohavíc 100 % Polyester

€

1/20 64,99
Veľkosť 34 36 38 40 42 44 46

tmavomodrá 3297576 3297577 3297578 3297579 3297580 3297581 3297582
sivá 3297590 3297591 3297592 3297593 3297594 3297595 3297596

Dámske veľkosti:

€

1/20 59,99
Veľkosť 140 146 152 158 164 170 176

tmavomodrá 3297569 3297570 3297571 3297572 3297573 3297574 3297575
sivá 3297583 3297584 3297585 3297586 3297587 3297588 3297589

Detské veľkosti:



11

Rajtky Detroit LS 
Pre tých, ktorí uprednostňujú klasický syntetický kožený 
sed pred silikónovým, je tu nové prevedenie Detroitu.

• vrecko na mince
• atraktívny vysoký pás
• praktické vrecko na mobil
• priedušné
• rozmerovo stabilné, mäkké a ľahké
• celokožený sed vyrobený z pružnej 

syntetickej kože
• ukončenie nohavíc z elastoSoft materiálu 
• 4-smerne elastický materiál
• vodoodpudivé, vetruvzdorné
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 93 % polyamid, 7 % elasthan
Plocha sedu: 60 % polyamid, 40 % polyurethan
ElastoSoft ukončenie nohavíc: 100 % polyester

€

1/20 99,99
Veľkosť 34 36 38 40 42 44 46
biela 3297611 3297612 3297613 3297614 3297615 3297616 3297617
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Rajtky Economic
Celoročné rajtky ekonomickej rady
• priliehavý strih s vysokým komfortom nosenia vďaka 4-

smernej pružnosti materiálu
• pútka na opasok a protišmykový elastický pás
• príjemný materiál  priateľský k pokožke vďaka prírodnej 

bavlnenej látke
• s vreckom na zips
• celý sed vyrobený z pružnej syntetickej kože
• ukončenie nohavíc z ElastoSoft materiálu
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 95 % bavlna, 5 % elasthan
Sed: 60 % polyurethan, 40 % polyester
ElastoSoft ukončenie nohavíc: 100 % polyester

€

1/25 33,99
Veľkosť: 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176

bordová 3210130 3210131 3210132 3210133 3210140 3210141 3210142 3210143 3210144 3210145 3210146
sv.modrá 3210160 3210161 3210162 3210163 3210170 3210171 3210172 3210173 3210174 3210175 3210176

čierna 324406 324407 324408 324409 324410 324411 324412 324413 324414 324415 324416
modrá 324425 324426 324427 324428 324429 324430 324431 324432 324433 324434 324435

tmavoružová 325852 325853 325854 325855 325856 325857 325858 325859 325860 325861 325862

Detské veľkosti:

€

1/25     38,99
Veľkosť: 32 34 36 38 40 42 44 46

bordová 3210149 3210150 3210151 3210152 3210153 3210154 3210155 3210156
sv.modrá 3210179 3210180 3210181 3210182 3210183 3210184 3210185 3210186

čierna 324424 324417 324418 324419 324420 324421 324422 324423
modrá 324443 324436 324437 324438 324439 324440 324441 32442

hnedá 324444 325863 325864 325865 325866 325867 325868 325869

Dámske veľkosti:
NOVÉ NOVÉ
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Rajtky Equona
Vyvinuté pre jazdkyne, ktoré hľadajú ľahké, extrémne elastické jazdecké nohavice. 
Výhody rajtiek Equona sa ukazujú predovšetkým v teplých a horúcich letných mesiacoch, keď 
hrubé a ťažké materiály nie sú znesiteľné. Celý sed vyrobený s protišmykovým gripom zo 
silikónu a zaisťuje najlepší možný kontakt so sedlom.

• praktické vrecko na mobil
• celá plocha sedu s Covalliero 

protišmykovým gripom
• 4-smerne elastický materiál
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil: 89 % polyester,  11 % elasthan
Protišmykový grip: 100 % silikon

€

1/20 39,99
Veľkosť 116/122 128/134 140/146 152/158   154/170

tmavomodrá 3297618 3297619 3221992 3221993 3221994
čierna 3297620 3297621 3222002 3222003 3222004

Detskéveľkosti:

€

1/20 49,99
Veľkosť 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46

tmavomodrá 3221995 3221996 3221997 3221998 3221999 3222000 3222001
čierna 3222005 3222006 3222007 3222008 3222009 3222010 3222011

Dámske veľkosti:

NOVÉ NOVÉ
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€

1/25 59,99
Veľkosť 128/134   140/146     152/158    164/170

tmavomodrá 3222564 3222565 3222566 3222567
antracitová 3222575 3222576 3222577 3222578

Rajtky Coldana
• mimoriadne elastické
• vyrobené zo softshellovej kvality s hrejivým vnútrom
• mimoriadne široký a pohodlný pás bez zipsu vytvára zónu pohodlia okolo pása
• celý sed vyrobený s protišmykovým  gripom zo  silikónu
• s vreckom na mobilný telefón a s vreckom na mince na boku so zipsom
• rozmerovo stabilné, mäkké a ľahké
• priedušné
• 4-smerne elastický materiál
• možné prať v práčke na 30 ° C

Dostupné od apríla 2021

Zloženie materiálu:
Textil: 87 % Polyester, 13 % Elasthan
Sed: 100 % Silikon

€

1/25 69,99
Veľkosť 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46

tmavomodrá 3222568 3222569 3222570 3222571 3222572 3222573 3222574
antracitová 3222579 3222580 3222581 3222582 3222583 3222584 3222585

Dámske veľkosti:

Detské veľkosti:
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Jazdecká termosukňa
Vyvinutá ženskými jazdkyňami s cieľom urobiť zo zamrznutých nôh minulosť. Termosukňa chráni jazdca a koňa pred ochladením. Pútka na 
nohy zaisťujú, že sukňa zostane tam, kde má byť. Hrejivá fleecová podšívka a nepremokavý, ale priedušný vonkajší materiál sú optimálne 
zladené. Termosukňa od značky Covalliero-  skutočné riešenie problémov!

• odolný polyesterový oxford materiál
• hrejivý flísový pás so zapínaním na suchý

zips
• vysoko vodoodpudivý materiál až do

vodného stĺpca 5 000 mm
• priedušná
• vetruodolná
• možné prať v práčke na 30 ° C

Dostupné od augusta 2021

Zloženie materiálu:
Textil: 100 % TPU Membran
Vonkajší materiál: 100 % Polyester
Podšívka: 100 % Polyester

€
1/10 59,99

Veľkosť 34-38 40-46
tmavomodrá 3297622 3297623
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Štepovaná bunda
• ľahká výplň
• dve ručné vrecká na zips
• vodoodpudivý materiál
• s dvojcestným zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil 100 % Polyester

€
1/20 59,99

Veľkosť S M L XL XXL XXXL
modrá 3222974 3222975 3222976 3222977 3222978 3222979
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Štepovaná vesta
• ľahká výplň
• dve ručné vrecká so zipsom
• nepremokavá
• 2-cestný zips
• možné prať v práčke pri 30 °C

Zloženie materiálu:
Textil 100 % Polyester

€
1/20 49,99

Veľkosť S M L XL XXL XXXL
modrá 3222980 3222981 3222982 3222983 3222984 3222985
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Vetrovka
• elastické vložky z materiálu v oblasti paží a hrudníka zaisťujú dobrú voľnosť

pohybu
• predĺžené manžety s otvormi pre palce
• reflexný pás pozdĺž zipsu pre optimálnu viditeľnosť
• ľahká a vzdušná podšívka zo sieťoviny
• materiál podšívky je možné rozdeliť pomocou zipsu
• vodoodpudivý materiál do vodného stĺpca 3 000 mm
• priedušnnosť  1000 g / m² / 24 h
• vetruodolná
• s dvojcestným zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil 100 % Polyester

€
1/30 59,99

Veľkosť S M L XL XXL XXXL
modrá 3222986 3222987 3222988 3222989 3222990 3222991
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Bunda Active

• vysokoelastický materiál
• dve ručné vrecká so zipsom
• 2-cestný zips
• možné prať v práčke na 30°C

Zloženie materiálu:
Textil 94 % Polyester, 6 % Elasthan

€
1/30 39,99

Veľkosť S M L XL XXL XXXL
modrá 3222992 3222993 3222994 3222995 3222996 3222997
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Podkolienky Karo
• dobre sediaci tvar
• zosilnené oblasti nôh
• kárované prevedenie
• možné prať v práčke pri

30°C

Zloženie materiálu:
Textil 75 % bavlna, 20 % polyester, 5 % elastan.

€
1/5/100 5,99

Veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42
tmavomodrá / ružová / sivá 3223247 3223248 3223249
hnedá/ tmavomodrá / ružová 3223250 3223251 3223252
hnedá / koralová / tmavomodrá 3223253 3223254 3223255
sivá/ koralová / tmavomodrá 3223256 3223257 3223258

Podkolienky Competition
• tenké, ale pevné pletenie pre optimálne pohodlie
• dobre sadnú- anatomický tvar
• s pevnou, ale pohodlnou  manžetou
• so zosilnenou oblasťou nôh
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil 98 % Polyamid, 2 % Elasthan

€
1/5/100 4,99

Veľkosť 34 - 36 37 - 39 40 - 42
tmavomodrá 3223259 3223260 3223261
hnedá 3223262 3223263 3223264
ružová 3223268 3223269 3223270
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Baseballová čiapka Covalliero 
• jedna univerzálna veľkosť sa hodí všetkým
• s nastaviteľným remienkom na zadnej

strane
• mäkké mikrovlákno zaisťuje elegantný

vzhľad

Zloženie materiálu:
Textil 100 % Polyester

Kat.č. Farba €
3297624 čierna 1/5/25 9,99

Jazdecké rukavice Gloria

• obzvlášť mäkké a odolné
• pohodlné a príjemné k pokožke
• zaručený komfort pri nosení
• vysoko elastické
• elastická vložka  pre ešte väčšiu voľnosť pohybu
• fixácia zápästia pomocou suchého zipsu
• možnosť prania v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Textil 93 % Polyurethan, 6 % Polyester, 1 % Elasthan

€
1/100 12,99

Veľkosť rukavíc 6 / XS 7 / S 8 / M 9 / L 10 / XL
biela 323825 323826 323827 323828 323829

čierna 323830 323831 323832 323833 323834
modrá 323835 323836 323837 323838 323839

€
1/100 12,99

Veľkosť rukavíc 4 / S 5 / M 6 / L
čierna 3222912 3222913 3222914

Dámske veľkosti:

Detské veľkosti:

Top Seller

NOVÉ NOVÉ NOVÉ
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Jazdecké rukavice Lilli Starlight
• odolné detské jazdecké rukavice vyrobené zo

syntetickej kože
• vysoko elastické pre najlepší komfort pri nosení
• pás s gumičkou
• fixácia zápästia pomocou suchého zipsu
• možné prať v práčke na 30 ° C

Zloženie materiálu:
Chrbát ruky: 98 % Nylon, 2 % Spandex
Dlaň ruky: 60 % Nylon, 40 % Polyurethan

€
1/100 11,49

Veľkosť rukavíc 4 / S 5 / M 6 / L
čierno/ ružová 3210553 3210554 3210555

čierno/ fialová 3210556 3210557 3210558

Minichapsy Lilli Starlight
• detské minichapsy Lilli Starlight
• odolná syntetická koža
• s elastickou vložkou pre dokonalé

prispôsobenie sa
• ľahko sa čistia vodou a jemným saponátom
• so zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Farba Veľkosť Výška Obvod €
3210510 čierno/ružová 128 32 cm 28 cm 1/25 24,99
3210511 čierno/ružová 134 33 cm 30 cm 1/25 24,99
3210512 čierno/ružová 140 33 cm 31 cm 1/25 24,99
3210513 čierno/ružová 146 34 cm 33 cm 1/25 24,99
3210514 čierno/ružová 152 34 cm 34 cm 1/25 24,99
3210515 čierno/fialová 128 32 cm 28 cm 1/25 24,99
3210516 čierno/fialová 134 33 cm 30 cm 1/25 24,99
3210517 čierno/fialová 140 33 cm 31 cm 1/25 24,99
3210518 čierno/fialová 146 34 cm 33 cm 1/25 24,99
3210519 čierno/fialová 152 34 cm 34 cm 1/25 24,99
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Ruksak Lilli
• atraktívny športový ruksak s potrebami na čistenie a

starostlivosť o srsť v trendovom dizajne
• všestranné použtie- do stajne, na turnaje, do školy, do

jazdiarne....
• so sťahovacou šnúrkou a vystuženými rohmi
• materiál: polyester

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3210361 40 cm 35 cm 1/10 16,99

Umelohmotné žbilko Lilli Starlight
• z odolnej umelej hmoty • s putkom na ruku

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297663 13 cm 9 cm 1/50/100 3,99

Kefa na hrivu Lilli Starlight
• chrbát kefy z odolného protišmykového plastu
• materiál štetín: polypropylén • dĺžka štetín: 4 cm

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297664 18 cm 5 cm 1/20/100 5,99

Kefa na srsť Lilli Starlight
• chrbát kefy z odolného protišmykového plastu • s putkom

na ruku
• materiál štetín: konský vlas • dĺžka štetín: 3 cm

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297665 14 cm 7 cm 1/20/100 7,99

Kefa na koňa Lilli Starlight
• chrbát kefy z odolného protišmykového plastu
• s putkom na ruku
• materiál štetín: polypropylén • dĺžka štetín: 3 cm

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297666 14 cm 7 cm 1/20/100 5,99

Škrabka na kopytá Lilli Starlight
• z odolného plastu •s čiastiacou kefkou a kovovou časťou
• materiál štetín: polypropylén

Kat.č. €
3297667 1/100/200 2,49
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Rozmery podložky:
A = šírka
B = maximálna výška
C = maximálna šírka

Set- ohlávka s vodítkom Lilli Starlight
Starlight dizajn pre mladú generáciu
• set vyrobený z odolného materiálu
• nastaviteľný remienok na krk
• praktické otváranie a zatváranie pomocou karabín
• masívne kovanie

€
1/25 11,99

Veľkosť ohlávky Shetty Pony
ružová / marhuľová / biela 3297707 3297708

Podložka pod sedlo Lilli Starlight
• rýchlo schnúci a priedušný spodný materiál
• vysoko kvalitná penová a polyesterová výplň pre optimálnu

kompenzáciu tlaku
• anatomicky tvarovaná
• atraktívne prešívanie
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Tvar a veľkosťpodložky Šírka A Výška B Max.šírka C €
3297709 55 cm 45 cm 63 cm 1/15 24,99

Fleecová deka Lilli Starlight
• ľahká transportná a odpocovacia deka v hravom dizajne

Starlight
• vysoko kvalitný mikrofleece
• s prackou na hrudi a chvostovým popruhom
• odvádza pot od tela, udržuje vášho koňa v suchu a chráni ho

pred prievanom
• fleecová výplň na kohútiku
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Dĺžka chrbta Celková dĺžka €
3297710 105 cm 155 cm 1/15 29,99
3297711 115 cm 165 cm 1/15 29,99
3297712 125 cm 175 cm 1/15 29,99

Fleecové bandáže Lilli Starlight
• chránia svaly a šľachy a predchádzajú zraneniam • dajú sa rýchlo a
bezpečne pripevniť pomocou suchého zipsu • regulujú vlhkosť a teplotu
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Dĺžka Šírka Balenie €
3297713     200 cm 8 cm 4ks. / bal. 1/30 13,99

všestranná, pony
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Drezúrny bič
• materiál: sklolaminát s

laminátovým opletením
• rukoväť vyrobená z mäkkej

syntetickej kože

Kat.č. Farba Dĺžka €
321481 modrá 110 cm 1/125 12,49
321482 bordová 110 cm 1/125 12,49
321484 hnedá 110 cm 1/125 12,49
321488 čierna 110 cm 1/125 12,49
3297625 čierna 120 cm 1/125 12,99

Podložka pod sedlo Reflex
• s reflexnými aplikáciami pre optimálnu viditeľnosť pri jazde
• rýchlo schnúci a priedušný spodný materiál
• vysoko kvalitná penová a polyesterová výplň pre optimálnu kompenzáciu

tlaku
• odolný vrchný materiál
• pútka na sedlo a pás so suchým zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Tvar podložky Farba €
3297726 všestranná čierno/strieborná 1/15 29,99

Podložka pod sedlo Freespace
• štepovaná, v zadnej časti podložky je hladká časť na

vyšitie, kreslenie, lepenie, vlastného znaku, mena.....
• odolný vrchný materiál
• anatomicky tvarovaná
• rýchlo schnúci a priedušný spodný materiál
• pútka na sedlo a pás so suchým zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Tvar podložky Farba €
3297720 všestranná, pony biela 1/15 24,99
3297721 všestranná biela 1/15 24,99
3297722 drezúrna biela 1/15 24,99
3297723 všestranná, pony tmavomodrá 1/15 24,99
3297724 všestranná tmavomodrá 1/15 24,99
3297725 drezúrna tmavomodrá 1/15 24,99

Všestranná

Drezúrna

NOVÉ

321481

321482

321484

321488 / 
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Všestranná

Drezúrna

Podložka pod sedlo Empara
• s decentnými trblietavými aplikáciami
• anatomicky tvarovaná
• vysoko kvalitná penová a polyesterová výplň pre optimálnu kompenzáciu

tlaku
• rýchlo schnúci a priedušný spodný materiál
• pútka so suchým zipsom
• možné prať v práčke na 30 ° C

Pasajúce: Ušane Empara 3297773-  3297775 a  Fleecové bandáže Empara 3297776 -3297778 

Kat.č. Tvar podložky Farba €
3297714 všestranná čierna 1/15 39,99
3297715 drezúrna čierna 1/15 39,99
3297716 všestranná biela 1/15 39,99
3297717 drezúrna biela 1/15 39,99
3297718 všestranná tmavomodrá 1/15 39,99
3297719 drezúrna tmavomodrá 1/15 39,99
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Tlmiaca podložka protišmyková s 
umelým barančekom
Špeciálne pohodlie pre Vášho koňa
• vymeniteľné plstené vložky pre optimálne nastavenie sedla

(hrúbka cca 0,4 cm na kus)
• 12 plstených vložiek (6 kusov vpredu a 6 kusov vzadu)
• bavlnená podložka s protišmykovými výstupkami pre obzvlášť

dobré držanie pod sedlom
• s umelým barančekom vpredu a vzadu

Kat.č. Farba Veľkosť €
3297730 čierna Pony 1/15 39,99
3297729 čierna Full 1/15 39,99

Tlmiaca podložka s 
umelým barančekom
Pohodlie pre Vášho koňa
• s umelým barančekom vpredu a

vzadu
• ľahko prešívaný bavlnený materiál
• s putkom na suchý zips

Kat.č. Farba Veľkosť €
3297727 biela Pony 1/15 29,99
3297728 biela Full 1/15 29,99
3297731 čierna Pony 1/20 29,99
3297732 čierna Full 1/20 29,99

Set- poťah na ohlávku s umelým barančekom
• skvelá ochrana pred odieraním
• so suchým zipsom

Kat.č. €
3297733 1/100 6,99

Set obsahuje:  
1 x nánosník: ca.3,5 x 25 cm  
1 x nátylník,ca. 3,5 x 32 cm
2 x bočnice, ca. 3,5 x 15 cm
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Poťah na podbrušník
• pre citlivé kone • materiál: umelá kožušina • so suchým zipsom • možno prať

na 30 ° C

Super jemná kvalita!

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka €
3297786 natur 80 cm 14 cm 1/24 9,99

Uzdečka Cancun
• uzdečka s mexickým nánosníkom
• mäkká podšívka z umelej kožušiny pre vysoký komfort
• kontrastné švy
• vrátane oťaží
• materiál: koža
• dodáva sa bez zubadla

Kat.č. Farba Veľkosť €
3297734 čierna Pony 1/20 39,99
3297735 čierna Cob 1/20 39,99
3297736 čierna Full 1/20 39,99

Pravá koža!

 ? ?Gurt-Schlaufzügel mit geteilten Lederschlaufen
• vhodný na tréning skúsených jazdcov • je pripevnený k bedrovému pásu a vedený cez zubadlo
- veľmi dobrá pomôcka, ktorá si však vyžaduje skúsené ruky •so slučkou na sedlovom páse a
karabínou • dajú sa rýchlo a ľahko odstrániť

Upozornenie:  môžu byť dobrou tréningovou pomôckou.
Posúďte svoje jazdecké schopnosti kriticky sami. Kôň cíti, že v 
neskúsených rukách priťahuje uzdu negatívnym spôsobom. Podľa 
LPO nie je schválený pre turnaje.

Kat.č. Farba €
3211763 čierna 1/50 14,99
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Ohlávka Cordano
• atraktívna kombinácia okrúhleho a plochého prevedenia
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu
• nastaviteľné nosné a krčné popruhy so sponou
• praktické otváranie a zatváranie pomocou karabín
• pevné a elegantné kovanie
• remienok na krk s polstrovaním z umelej kožušiny

€
1/50 15,99

Veľkosť Pony Cob Full
modrá 3297737 3297738 3297739
olivová 3297740 3297741 3297742

Ohlávka šnúrovacia
• stabilná tkanina
• variabilne nastaviteľná pomocou

uzlov
• s dvojitá šnúra na nose a nátylku
• vhodná pre všetky druhy koní
• materiál: polypropylén

€
1/50 4,99

Veľkosť ohlávky Pony Cob Full
tm.modrá/béžová 3297743 3297744 3297745
čierno/sivá 3297746 3297747 3297748

Vodítko vrátane adaptačného kolíka
• so zatváracím systémom GoLeyGo 2.0. pre bezpečné a rýchle vodenie
• vrátane adaptačného  kolíka pre použitie s vašou ohlávkou
• dobre uchopiteľné vodítko vyrobené z prepetaného polypropylénu

odolného proti roztrhnutiu

vrátane adaptačného kolíka

Kat.č. Zatvárací systém Farba Dĺžka Ø €
3221355 GoLeyGo 2.0 zatvárací systém čierna 200 cm 16 mm 1/40 16,99
3221356 GoLeyGo 2.0 zatvárací systém modrá 200 cm 16 mm 1/40 16,99
3221357 GoLeyGo 2.0 zatvárací systém červená 200 cm 16 mm 1/40 16,99
3221358 GoLeyGo 2.0 zatvárací systém čierna / fuchsia 200 cm 16 mm 1/40 16,99
3221359 GoLeyGo 2.0 zatvárací systém modrá / karamelová 200 cm 16 mm 1/40 16,99
3221360 GoLeyGo 2.0 zatvárací systém hnedá / svetlomodrá 200 cm 16 mm 1/40 16,99 NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
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Deka na koňa výbehová RugbeZero
Výbehová deka RugBe Zero kombinuje dve vlastnosti v novom dizajne. A to, optimálne prispôsobenie sa a 
dostatočnú voľnosť pohybu. Novo vyvinuté zapínanie na hrudi umožňuje pre kone voľný pohyb na jednej strane 
a na druhej strane zaisťuje optimálne prispôsobenie sa.

• pohodlná vnútorná podšívka z polyesteru, ktorá sa neotiera o kožušinu
• udržuje koňa v suchu a zároveň zaisťuje vyrovnanie teploty
• vysoko kvalitný polyester odolný voči roztrhnutiu 600 denier
• klasický strih
• krížové popruhy na bruchu
• s chráničom na chvost, šnúrami na nohy
• prekrývajúce sa spony na hrudi s rýchloupínacími zapínaniami pomocou kovových

karabín a sponiek
• vysoko vodoodpudivý materiál až do vodného stĺpca 3 000 mm
• priedušná do 3 000 g / m² / 24 h

Kat.č. Farba Dĺžka chrbta Celková dĺžka €
3297749 sivá 105 cm 155 cm 1/10 69,99
3297750 sivá 115 cm 165 cm 1/10 69,99
3297751 sivá 125 cm 175 cm 1/10 69,99
3297752 sivá 135 cm 185 cm 1/10 69,99
3297753 sivá 145 cm 195 cm 1/10 69,99
3297754 sivá 155 cm 205 cm 1/10 69,99
3297755 sivá 165 cm 215 cm 1/10 69,99

polstrovanie na kohútiku

chránič chosta

elastické 
šnúry na nohách

RugBe klin

dvojité, prekrývajúce 
sa spony na hrudi

suchý zips s 
elastickou 
vložkou

ribstop polyester 600 denier , 
vysoko vodoodpudivý, priedušný
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Deka na koňa výbehová RugBe HighNeck
Celoročná výbehová deka na koňa
• so stredne vysokou krčnou časťou pre ešte väčšiu ochranu
• pohodlná vnútorná podšívka z polyesteru, ktorá sa neotiera o kožušinu
• udržuje koňa v suchu a zároveň zaisťuje vyrovnanie teploty
• vysoko kvalitný polyester odolný voči roztrhnutiu 600 denier
• klasický strih
• krížové popruhy na bruchu
• s chráničom na chvost, šnúrami na nohy
• prekrývajúce sa spony na hrudi s rýchloupínacími zapínaniami 

pomocou kovových
• karabín a sponiek
• vysoko vodoodpudivý materiál až do vodného stĺpca 3 000 mm
• priedušná do 3 000 g / m² / 24 h

Kat.č. Farba Dĺžka chrbta Celková dĺžka Dĺžka chrbta vrátane krčnej časti €
3297756 sivá 105 cm 155 cm 160 cm 1/10 69,99
3297757 sivá 115 cm 165 cm 170 cm 1/10 69,99
3297758 sivá 125 cm 175 cm 180 cm 1/10 69,99
3297759 sivá 135 cm 185 cm 190 cm 1/10 69,99
3297760 sivá 145 cm 195 cm 200 cm 1/10 69,99
3297761 sivá 155 cm 205 cm 210 cm 1/10 69,99
3297762 sivá 165 cm 215 cm 220 cm 1/10 69,99

chránič na chovst

elastické 
šnúry na nohách

krížové popruhy 
s elastickými vložkami

RugBer klin

dvojité, prekrývajúce
sa spony na hrudi

s krčnou časťou

ribstop polyester 600 denier ,
vysoko vodoodpudivý, 
priedušný
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Stajňová deka RugBe 2in1
• priedušná deka
• dobre reguluje teplo
• môže byť použitá aj ako ľahká stajňová deka
• 100 g termomateriál pre optimálnu klímu
• pohodlná vnútorná podšívka, ktorá sa

nevtiera kožušinu
• s prackou na hrudi a chvostovým popruhom
• ľahká údržba a čistenie
• možné prať na 30 ° C

Kat.č. Farba Dĺžka chrbta Celková dĺžka €
3297763 modrá 125 cm 175 cm 1/10 39,99
3297764 modrá 135 cm 185 cm 1/10 39,99
3297765 modrá 145 cm 195 cm 1/10 39,99
3297766 modrá 155 cm 205 cm 1/10 39,99
3297767 modrá 165 cm 215 cm 1/10 39,99

polstrovaný kohútik

chvostový remeň

jednoduchý suchý 
zips s D- krúžkom

100 g termo materiál

Twill-Polyester
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Fleecová deka RugBe Classic
Transportná a odpocovacia deka z fleecu

• extrémne ľahký a vysoko absorpčný mikrofleece
• odvádza pot od tela, udržuje vášho koňa v suchu

a chráni ho pred prievanom
• s krížovými popruhmi na bezpečné uchytenie
• s dvoma robustnými prackami
• fleecové polstrovanie v kohútiku
• materiál: 100% polyesterové rúno
• možné prať v práčke na 30 ° C

polstrovaný kohútik

chvostový remeň

dvojitá, prekrývajúca 
sa spona na hrudi

krížové zapínanie

Kat.č. Farba Dĺžka chrbta Celková dĺžka €
3222153 antracitová/čierna 125 cm 175 cm 1/15 31,99
3297768 tmavomodrá 125 cm 175 cm 1/15 31,99
3222154 antracitová/čierna 135 cm 185 cm 1/15 31,99
3297769 tmavomodrá 135 cm 185 cm 1/15 31,99
3222155 antracitová/čierna 145 cm 195 cm 1/15 31,99
3297770 tmavomodrá 145 cm 195 cm 1/15 31,99
3222156 antracitová/čierna 155 cm 205 cm 1/15 31,99
3297771 tmavomodrá 155 cm 205 cm 1/15 31,99
3222157 antracitová/čierna 165 cm 215 cm 1/15 31,99
3297772 tmavomodrá 165 cm 215 cm 1/15 31,99

100% polyester (Micro-fleece)

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Popruhy na nohy k Rugbe dekámn
• dodávané v pároch
• s posuvnou sponou a

karabínou
• plynulo nastaviteľné

Kat.č. Farba €
3223342 čierna 1/100 4,99

Ušane Empara
• s jemnými trblietavými

aplikáciami
• chráni uši pred muchami a

hmyzom
• s elastickými ušami
• háčkované
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Farba Veľkosť €
3297773 čierna Cob/Full 1/100 9,99
3297774 tmavomodrá Cob/Full 1/100 9,99
3297775 biela Cob/Full 1/100 9,99

Transportné gamaše Dexter
• sada 4 kusov
• vysoko kvalitné prepravné gamaše
• podšité mäkkou umelou kožušinou
• ľahká manipulácia vďaka 3 suchým zipsom
• s extra výstužou v oblasti kopýt
• výplň vyrobená z peny s vysokou hustotou
• jednoduché upevnenie pomocou suchých

zipsov
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Farba Veľkosť €

32452 tmavomodrá Full 1/10 66,99
3297779 tmavomodrá XFull 1/10 66,99 NOVÉ
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Strúhačky TecAir
• anatomicky tvarovaná ochrana nôh

absorbujúca nárazy
• mäkké polstrovanie zo syntetického kaučuku

tlmiace nárazy a kompenzujúce tlak pre
bezpečné držanie

• maximálna ochrana proti nárazu s minimálnou
hmotnosťou

• vetracie otvory pre väčšiu priedušnosť
• so suchým zipsom
• dodávané v pároch

Kat.č. Farba Veľkosť Prevedenie €
3297671 čierna Cob zadné 1/20 12,99
3297669 čierna Full zadné 1/20 12,99
3297672 hnedá Cob zadné

zadné
1/20 12,99

3297670 hnedá Full 1/20 12,99

Gamaše Pelisa
• vyrobené z odolnej syntetickej kože • na ochranu nôh koňa
• so zapínaním na suchý zips (veľkosť S, M dva zapínania na
suchý zips, veľkosť L, XL tri zapínania na suchý zips) •
vnútri mäkko podšité umelou kožušinou • anatomicky
prispôsobený tvar • dodávané v pároch

Kat.č. Farba Veľkosť €
3297637 čierna Pony 1/20 25,99
3297638 čierna Cob 1/20 25,99
3297639 čierna Full 1/20 25,99
3297640 čierna XFull 1/20 25,99
3297641 tmavomodrá Pony 1/20 25,99
3297642 Cob 1/20 25,99
3297643 tmavomodrá Full 1/20 25,99
3297644 tmavomodrá XFull 1/20 25,99
3297645 biela Pony 1/20 25,99
3297646 biela Cob 1/20 25,99
3297647 biela Full 1/20 25,99
3297648 biela XFull 1/20 25,99

Zvony Pelisa
• vyrobené z odolnej syntetickej kože • tlmiace nárazy • s lemom z mäkkej

syntetickej kožušiny• so suchým zipsom na variabilnú fixáciu • dodávané v
pároch

Kat.č. Farba Veľkosť €

3297649 čierna Pony 1/20 16,99
3297650 čierna Cob 1/20 16,99
3297651 čierna Full 1/20 16,99
3297652 čierna XFull 1/20 16,99
3297653 tmavomodrá Pony 1/20 16,99
3297654 tmavomodrá Cob 1/20 16,99
3297655 tmavomodrá 1/20 16,99
3297656 tmavomodrá XFull 1/20 16,99
3297657 biela Pony 1/20 16,99
3297658 biela Cob 1/20 16,99
3297659 biela Full 1/20 16,99
3297660 biela XFull 1/20 16,99

  tmavomodrá

Full
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Podložky pod bandáž
• chráni nohy koňa
• mäkký materiál so vzdušnou penovou

výplňou
• opakovane použiteľné
• možné prať v práčke na 30 ° C
• vonkajší materiál: 65% polyester, 35%

bavlna
• podšívka: 100% polyester

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka €

32408 čierna 45 cm 29 cm 1/40 8,79
32409 čierna 49 cm 48 cm 1/20 14,49

3297661 biela 45 cm 29 cm 1/40 8,79
3297662 biela 49 cm 48 cm 1/20 14,49

Fleecové bandáže Empara
• s jemnými trblietavými aplikáciami
• chráni svaly a šľachy a predchádza zraneniam
• dá sa rýchlo a bezpečne pripevniť pomocou

suchého zipsu
• vyrovnanie vlhkosti a teploty
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka   ks/bal. €
3297776 čierna 300 cm 12 cm 4 / bal. 1/30    17,99
3297777 tmavomodrá 300 cm 12 cm 4 / bal. 1/30    17,99
3297778 biela 300 cm 12 cm 4 / bal. 1/30     17,99

Bandáže
• mäkké a pružné bandáže z pleteného materiálu
• chráni svaly a šľachy a predchádza zraneniam
• dá sa rýchlo a bezpečne pripevniť pomocou suchého

zipsu
• vyrovnanie vlhkosti a teploty
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka ks/bal. €
3297673 biela 350 cm 12 cm 1 bal. 4 / bal. 1/25 37,99
3297674 čierna 350 cm 12 cm 1 bal. 4 / bal. 1/25      37,99
3297675 modrá 350 cm 12 cm 1 bal. 4 / bal. 1/25      37,99

Podložky pod bandáž
• mäkko polstrované podložky pod bandáže
• priedušný materiál šetrný k pokožke
• chránia nohy koňa
• opakovane použiteľné
• dodávané v pároch
• možné prať v práčke na 30 ° C

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka €
3297668       čierna 90 cm 45 cm 1/10 19,99

NOVÉ
NOVÉ
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Box na čistiace potreby Jumbo
Konečne box, do ktorého je možné uložiť všetky potreby na 
starostlivosť, vrátane fliaš rôznych výšok. Stabilná plastová konštrukcia 
a ľahko uzatvárateľné veko poskytujú spoľahlivú ochranu obsahu.

• perfektný úložný priestor pre fľaše • priehradky vo vnútri zaisťujú
poriadok • s mnohými detailmi, ako sú odnímateľné malé časti a
priehradka na kefu  • zosilnené veko  do hmotnosti 120 kg • veľké, ľahko
prístupné - možno použiť zámok • možnosť uzamykania prostredníctvom
visiaceho zámku (nie je súčasťou balenia)• s rukoväťou

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka Výška €
3220553 modro/čierna 52,5 cm 34 cm 30 cm 1/2 24 39,99

Box na čistiace potreby Siena
• vyrobené z robustného plastu so zosilneným
vekom • správne uzavretý box je pre maximálnu
nosnosťou 100 kg • dvojfarebné prevedenie v
novom dizajne • vrátane odnímateľnej vložky a
držiaka kefy • s rukoväťou

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka Výška €

321757 modrý/svetlomodrý 40 cm 27,5 cm 24,5 cm 1/6 72 19,49
328267 capri modrá 40 cm 27,5 cm 24,5 cm 1/6 72 19,49
328268 tmavomodrá 40 cm 27,5 cm 24,5 cm 1/6 72 19,49
321788 sivo/ružová 40 cm 27,5 cm 24,5 cm 1/6 72 19,49

Box na čistiace potreby Arrezzo
• na skladovanie hračiek a rôznych potrieb na
čistenie...
• vhodný na cesty i doma • s odnímateľnou
vložkou • veko s 2 robustnými uzatváracími
chlopňami • vyrobené z vysoko kvalitného
plastu

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka Výška €

321747 čierna/pistáciová 40,6 cm 25,2 cm 24,4 cm 1/6 72 19,49
321789 čierna/fuchsia 40,6 cm 25,2 cm 24,4 cm 1/6 72 19,49

Vyrobené v Taliansku

Vyrobené v Taliansku

Vyrobené v Taliansku

Taška na čistiace potreby Milano
Priestranná taška na čistiace potreby ušľachtilého vzhľadu s 
mnohými vonkajšími priehradkami a veľkým úložným 
priestorom vo vnútri

• vyrobená z ľahko udržiavateľného a robustného materiálu, ktorý odpudzuje
nečistoty, vrátane odnímateľného ramenného popruhu s ramennou podložkou •
s 360 ° otvorom na zips pre ľahké plnenie • so stabilnou spodnou časťou a
odnímateľným vnútorným predelom • bočné vrecko so zipsom pre ďalší úložný
priestor • popruhy na prenášanie s rukoväťou • bez obsahu

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka Výška €

3223341     modrá /hnedá 46 cm 20,5 cm 26 cm 1/25 19,99

321757

328267

328268 321788

NOVÉ

NOVÉ
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Lesk na srsť Foxfire
Intenzívna starostlivosť a žiarivý lesk FOXFIRE - prémiový sprej na starostlivosť a 
lesk na vlasy s vylepšeným zložením sa teraz stará ešte lepšie a je ešte šetrnejší k 
srsti a pokožke. FOXFIRE zároveň dodáva srsti dlhotrvajúci a dokonalý lesk. 
Arganový olej v organickej kvalite, keratín a biotín trvalo udržateľným spôsobom 
zlepšujú kvalitu vlasov - robia ich hustejšie, pevnejšie a hladšie. 

s provitamínom D-Panthenol

Kat.č. Obsah: €

3223425 500 ml /fľaša so striekaciou hlavicou 1/15 9,99
32520 1000 ml/ fľaša 1/6 16,49
32521 5000 ml / kanister 1/4 56,99

Kat.č. Popis €

32517 Striekacia hlavica 1/50 3,99

LEDER-NEW
Čistenie a starostlivosť o kožu v jednom produkte 

• hĺbkovo čistí kožu • ľahko odstraňuje nečistoty, mastnotu a pot a zároveň jej dodáva
lesklý vzhľad • vyhladzuje popraskanú kožu a lepšie zvýrazňuje tón kože • neobsahuje
masť a nezanecháva na oblečení žiadne zvyšky 

Kat.č. Obsah €

3223426 500ml/fľaša so striekaciou hlavicou 1/10 12,99

Športový lepkavý spray
Protišmyková receptúra!
Poskytuje bezpečnosť začiatočníkom aj profesionálom.

• zlepšuje polohu nôh a sedu

Dodržiavajte aplikačné a bezpečnostné pokyny!

Kat.č. Obsah €

32562 200ml/ striekacia dóza 1/10 13,99

NOVÉ
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Lesk na srsť MagicBrush ManeCare
Doprajte svojmu koňovi luxus s edíciou ManeCare Premium!
Známy sprej na lesk na srsť ManeCare s novými prémiovými vlastnosťami, 
ktoré v mimoriadnej miere kombinujú lesk, vôňu, starostlivosť a výkon.

• výnimočné vonné zmesi kombinované s najvyššou starostlivosťou o srsť a dlhé
vlasy
• chráni srsť a umožňuje ľahké česanie dlhých vlasov
• nelepí sa a zanecháva úchvatný lesk
• zabraňuje problémom s pokožkou a kožušinou spôsobeným UV lúčmi

Arabic Nights: srsť je hodvábne jemná vďaka špeciálnym esenciálnym 
bielkovinám.
FrenchKiss: aromatické rastliny a bylinné extrakty z levanduľe a tymiánu, 
poskytujú ochranu a starostlivosť. Špeciálne zloženie môže zabrániť tvorbe 
lupín a strate, vypadávaniu srsti.
FruitExplosion : hydratačné a revitalizačné zložky, ako sú výťažky z malín, 
jabĺk, uhoriek alebo papáje, zabezpečujú žiarivú a zdravú srsť. Namáhaná srsť 
dostáva blahodárne ošetrenie.

Kat.č. Popis Obsah €
3223427 ArabicNights 500 ml / fľaša so striekacou hlavou 1/12 8,99
3223428 FrenchKiss 500 ml / fľaša so striekacou hlavou 1/12 8,99
3223429 FruitExplosion 500 ml / fľaša so striekacou hlavou 1/12 8,99
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Lesk na srsť MagicBrush ManeCare
• vďaka prípravku (komplex D-panthenol) chráni pokožku a kožušinu

pred vysušením - D-panthenol tiež upokojuje podráždenú pokožku
• obsahuje špeciálnu ošetrovaciu zmes, ktorá zlepšuje česanie za mokra
aj za sucha - zabraňuje tak lámaniu a matovaniu pri česaní
• uľahčuje česanie a úpravu hrivy a chvostov
• sprej na lesk a kondicionér na dlhé vlasy v jednom
• s príjemnou vôňou
• s bohatým mandľovým olejom na starostlivosť o srsť koňa
• dáva srsti hodvábny lesk po mnoho hodín

s mandľovým olejom a D- Panthenolom 

Kat.č. Obsah €
3223443 1000 ml / fľaša so striekaciou hlavicou 1/6 9,99
3223444 5000 ml / kanister 1/2 44,99

Kat.č. Popis €
15564 Dávkovacia pumpa pre kanister 1/20 5,99

Vyrobené v EU

Čistiace mlieko MagicBrush EasyCare
• nastriekajte, nechajte krátko pôsobiť a utrite suchou

handričkou, hotovo!
• obsahuje D-panthenol - chráni pokožku a kožušinu pred
vysušením
• špeciálne zloženie na jemné, ale dôkladné čistenie srsti
koňa bez vody
• na čistenie medzi turnajmi alebo pred nimi
• obzvlášť odporúčané pre svetlé farby srsti

s D- Panthenolom

Kat.č. Obsah €
3223441 500 ml / so striekaciou hlavicou 1/12 8,99

Vyrobené v EU

Top Seller
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MagicBrush Soft
MagicBrush Soft je kefka na starostlivosť , ktorá je ideálna pre obzvlášť 
citlivé oblasti koní a poníkov, ako sú hlava a uši. S novým MagicBrush 
Soft si starostlivosť užijú aj veľmi citlivé kone a poníky. 

• ultramäkké štetiny Quadro čistia obzvlášť jemne • jemná
masáž zvyšuje pohodu koňa • jemné čistenie - pre spokojné
kone, poníky a jazdcov.

Kat.č. Farba €
3297683 white lily 1/80 5,99
3297684 tyrkysová 1/80 5,99

Vyrobené v EU

Balzam na starostlivosť o pokožku MagicBrush Skin Care
Nový balzam na starostlivosť poskytuje namáhanej a svrbiacej pokožke  pomoc. Špeciálna receptúra   sa 
rýchlo vstrebáva, nemastí a poskytuje intenzívnu a trvalú starostlivosť!

• balzam na starostlivosť o namáhanú pokožku koňa • rýchlo vstrebateľná
špeciálna receptúra   prináša vysoko kvalitné zložky okamžite do namáhaných
vrstiev pokožky • prírodné výťažky z nechtíka, mrkvy a ľubovníka
bodkovaného zaisťujú zvýšenú odolnosť pokožky a srsti • síra je známa tým,
že redukuje svrbenie a tým znížuje  sklon k treniu , zmes rastlinného oleja,
ktorá je v receptúre zaliata balzamovým komplexom, je nemastná a poskytuje
dlhodobú a intenzívnu starostlivosť.

 
s nechtíkom, mrkvou a ľubovníkovým olejom

Kat.č. Obsah €
3223375 500ml 1/12 17,99
3223376 2000 ml 1/4 49,99

Aplikácia: Pred použitím dobre pretrepte! Naneste tenkú vrstvu a vmasírujte raz alebo dvakrát denne.

Šampón pre kone MagicBrush s ovsenými proteínmi
Jemný konský šampón vyrobený z vysoko kvalitných surovín na čistenie a starostlivosť o 
hrivu, chvost a srsť. Obsahuje ovsené bielkoviny s dvojitým účinkom na pokožku a srsť. Vlasy 
dostanú hodvábny lesk so zosilnením farby (najmä čiernej) a ľahšie sa česajú. Pokožka je 
obohatená o dôležité živiny a zostáva pružná a pružná. Pravidelné používanie udržuje štruktúru 
srsti a prirodzený lesk.
• intenzívne a jemné čistenie mäkkej a lesklej kožušiny

• odmasťovací prostriedok (komplex D-panthenol) chráni pokožku a kožušinu pred
vysušením - D-panthenol tiež upokojuje podráždenú pokožku
• zloženie priateľské k pokožke aj pri častom umývaní

s ovsenými bielkovinami a D- pantenolom

Kat.č. Obsah €
3223442 1000 ml / fľaša 1/6 9,49

Vyrobené v EU

Chladiaci gél MagicBrush Equifresh
• odporúčané pre koňa a jazdca • ochladzuje a osviežuje unavené
nohy, šľachy, kĺby a svaly • aplikuje sa ihneď po tréningu alebo
jazde
• rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva zvyšky na srsti 

s Arnikou, mentolom, gingko, a kamilkou.

Kat.č. Obsah €
3223440 500 ml / dávkovacia fľaša 1/12 8,99

Vyrobené v EU



42

Starostlivosť o kožu 3in1 MagicBrush
Pre všetkých, ktorí chcú, aby bola hladká koža čistená rýchlo a ľahko , stále sa o ňu staralo! Skončite s  
časovo náročnou starostlivosťou o kožu : Prípravok nalejte do studenej vody, vložte doň na krátku dobu 
znečistené kožené predmety , nakoniec zaveste a nechajte uschnúť do sucha! Po niekoľkých (približne 
15) minútach je možné kožené výrobky opäť použiť. Čižmy, sedlá a inú hladkú kožu jednoducho utrite
špongiou je hotovo!

• 3v1: jeden produkt, tri účinky - čistí, ošetruje a mastní! • na všetky sedlá a uzdy z hladkej kože
• Jednoduché použitie bez drhnutia - funguje samostatne za pár minút

veľmi bohatý koncentrát

Kat.č. Obsah €

3223435 1000 ml / fľaša 1/6 9,99
Vyrobené v EU

Olej na kožu Premium MagicBrush
• prostriedok na starostlivosť o uzdy, sedlá, čižmy a všetok hladký kožený tovar • čistiace a
zvlhčovacie komponenty prenikajú hlboko do kože a robia ju pevnou a odolnou proti roztrhnutiu
• vybrané oleje chránia pred vlhkosťou a rastom plesní • starajú sa o namáhanú kožu a vracajú
stratený lesk • tvrdá koža je pri pravidelnom používaní opäť pružná

s makadámiovým olejom

Kat.č. Obsah €
3223432 500 ml / fľaša 1/12 7,49
3223433 1000 ml / fľaša 1/6 10,99

Vyrobené v EU

Masť na kožu MagicBrush
• chráni kožu pred vlhkosťou, plesňami a popraskaním, robí ju odolnou • správny výrobok na
starostlivosť o uzdy, sedlá, čižmy a všetok hladký kožený tovar • stará sa o namáhanú kožu a
vracia jej stratený lesk • vybrané rastlinné oleje prenikajú hlboko do kože - vyživujú a chránia ju!

so včelím voskom

Kat.č. Obsah €
3223430 450 ml / dóza 1/12 5,49
3223431 1000 ml / dóza 1/6 9,99

Vyrobené v EU

Olej na kožu v spray-i MagicBrush
• vďaka vysoko kvalitným olejom je koža mäkká a odolná • špeciálne zloženie preniká hlboko
do pórov a dodáva koži dôležité výživné látky • olej na kožu chráni kožu pred popraskaním a
zabraňuje prenikaniu vlhkosti a UV lúčov • ľahké použitie: pomocou spray-a sa olej rovnomerne
nanesie na povrch .

Kat.č. Obsah €
321586 225 ml 1/12 5,49

Vyrobené v EU

Mydlo na kožu MagicBrush
• na hladkú, semišovú a nubukovú kožu • odstráni aj tie najväčšie nečistoty a
koža bude nádherne pružná • jemné čistenie

s kokosovým olejom

Kat.č. Obsah €

3223434 500 ml / dóza 1/12 9,99
Vyrobené v EU

Top Seller

Top Quality
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Olej na kopytá Premium MagicBrush
• vysoko kvalitný kopytný olej s vavrínovým olejom podporujúcim rast •
chráni kopyto pred vysušením a krehkosťou • kopytá získajú upravený a
zdravý vzhľad • pri každodennom použití sú kopytá vášho koňa
optimálne chránené pred vonkajšími vplyvmi • udržuje kopytá pružné a
priedušné, kopyto je optimálne vyživované a zachováva si prirodzený
lesk

 S avokádovým olejom, makadámiovým olejom a   
vitamínom E

Kat.č. Obsah €
3223438 425 ml / dóza 1/14 7,99
3223439 425 ml / dóza so štetcom 1/14 12,99

Vyrobené v EU

Masť na kopytá MagicBrush
• s rastlinnými olejmi, prírodnými voskami a extraktom z vavrínu • chráni
kopyto pred vysušením a krehkosťou • kopytá získavajú upravený a
zdravý vzhľad • pri každodennom použití sú kopytá vášho koňa optimálne
chránené pred vonkajšími vplyvmi • udržuje kopytá elastické a priedušné ,
kopyto je optimálne vyživované a zachováva si prirodzený lesk

s vavrínovým extraktom

Kat.č. Farba Obsah €

3223436 čierna 1000 ml / dóza 1/6 8,49
3223437 zelená 1000 ml / dóza 1/6 8,49
3223378 čierna 2500 ml / dóza 1/3 19,99
3223377 zelená 2500 ml / dóza 1/3 19,99

Top Quality

Top Seller

Vyrobené v EU
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Žbilko umelohmotné MagicBrush WaterLily
• plast vyrobený s až 60% obsahom recyklovaného plastu (PP);
dodatočné použitie ryžových a slamených vlákien až do 55%
• s remienkom na ruku zo 100% bavlny

Kat.č. Dĺžka Šírka €

3297677 16 cm 11 cm 1/50 3,99
3297678 13 cm 9 cm 1/50 3,49

Kefa na hrivu MagicBrush WaterLily
• plast vyrobený  s až 60% obsahom recyklovaného plastu (PP); ďalšie
použitie vlákien ryže a slamy až do 55% • prírodné štetiny vyrobené z
vlákniny (listové vlákna mexickej agáve) • dĺžka štetín: 4 cm

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297679 22 cm 6 cm 1/50 8,99
3297680 18 cm 5 cm 1/20 8,49

Kefa na srsť MagicBrush WaterLily
• plast vyrobený s až 60% obsahom recyklovaného plastu (PP);
dodatočné použitie ryžových a slamených vlákien až do 55%
• štetiny vyrobené zo 65% prírodného konského vlasu a 35%
recyklovaného syntetického vlákna• s remienkom na ruku zo
100% bavlny • dĺžka štetín: 3 cm

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297681 17 cm 8 cm 1/10 8,99
3297682 14 cm 7 cm 1/20 8,49

Kefa na koňa MagicBrush WaterLily
• plast vyrobený s až 60% obsahom recyklovaného plastu (PP);
dodatočné použitie ryžových a slamených vlákien až do 55%
• s remienkom na ruku zo 100% bavlny • prírodné bravčové
štetiny • dĺžka štetín: 2 cm

Kat.č. Dĺžka Šírka €
3297780 17 cm 8 cm 1/10 11,49
3297781 14 cm 7 cm 1/20 10,99

Škrabka na kopytá MagicBrush WaterLily
• plast vyrobený s až 60% obsahom recyklovaného plastu (PP);
dodatočné použitie ryžových a slamených vlákien až do 55%
• s kovovou škrabkou a čistiacou kefkou • dĺžka štetín: 3 cm

Kat.č. €
3297782 1/100 3,99
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Kombinovaná kefa na koňa 
MagicBrush
Optimálna kefa na kone s funkciou 2v1: 
čistenie a finálny lesk
• zadná strana kefy z bukového dreva impregnovaného
olejom s jemne zaoblenými líniami • špeciálny tvar
MagicBrush perfektne padne do ruky • kombinovaný materiál
štetín pre rýchle a efektívne čistenie s lesklým efektom:
vonkajší lem vlákna odstráni voľné vlasy, prach a špinu z
kožušiny; odrezky z vlásia zaisťujú zvlhčenie a dokonalý lesk
• 5 cm dlhé a pružné štetiny prenikajú hlboko do kožušiny a
zaisťujú mimoriadny výsledok

Kat.č. €
3297787 1/20 15,99

Vyrobené v Nemecku

Čistiaca kefa MagicBrush, hrubá 
Prírodná kefa na dôkladné (pred) čistenie 

• zadná strana kefy z bukového dreva impregnovaného olejom s
jemne zaoblenými líniami • špeciálny tvar MagicBrush perfektne
padne do ruky
• štetiny Arenga sú ideálne vhodné pre hrubú špinu na nohách,
kopytách a menej citlivých miestach tela a dôkladne čistia bez
kompromisov • 5 cm dlhé a pružné štetiny prenikajú hlboko do
srsti a zaisťujú mimoriadny výsledok

Kat.č. €
3297788 1/20 11,99

Čistiaca kefa MagicBrush, jemná
Prírodná kefa na srsť pre citlivé zvieratá.

• zadná strana kefy z bukového dreva impregnovaného olejom s
jemne zaoblenými líniami • špeciálny tvar MagicBrush perfektne
padne do ruky • zastrihnutie vlákien odstráni zo srsti voľné vlasy,
prach a nečistoty a jemne, ale dôkladne ju vyčistí • 5 cm dlhé a
pružné štetiny preniknú hlboko do srsti a zaistia mimoriadny
výsledok

Kat.č. €
3297789 1/20 14,99

Kefa na lesk srsti MagicBrush
Prírodná kefa na kone zaisťuje dokonalý efekt lesku!
• zadná strana kefy z bukového dreva impregnovaného olejom s
mäkkými zaoblenými líniami • špeciálny tvar MagicBrush
perfektne padne do ruky • štetiny z konských vlasov zaisťujú jej
zvlhčenie a dokonalý lesk • flexibilné štetiny dlhé 5 cm prenikajú
hlboko do srsti a zaisťujú mimoriadny výsledok

Kat.č. €
3297790 1/20 15,99
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Žbilko gumené Flex3 Covalliero
• mimoriadne praktické a ohybné vďaka dvojitému ohýbateľnému chrbtu • anatomicky
prispôsobená podpora výstupkov pre výnimočný masážny efekt • protišmykový povrch
• ideálne nastaviteľný polyamidový remienok

Kat.č. Farba €
3297628 červeno/čierna 1/10/60 4,49

Žbilko Flex3 Covalliero
• mimoriadne praktické a ohybné vďaka dvojitému pružnému chrbtu • anatomicky prispôsobená
podpora výstupkov pre zvýšený čistiaci účinok • obzvlášť protišmykový povrch • ideálne
nastaviteľný polyamidový remienok

Kat.č. Farba €
3297629 červeno/čierna 1/10/60 4,49

Škrabka kovová špirálová s gélovou rukoväťou Covalliero 
• extra mäkká rukoväť vyrobená z vysoko elastického gélu • ergonomický
tvar rukoväte a prispôsobivá gél pre prácu bez únavy • jemne ozubená a
pružná pružinová oceľ

Kat.č. Farba €
3297630 červeno/čierna 1/10/60 6,99

Stierka na pot s gélovou rukoväťou Covalliero
• extra mäkká a pružná rukoväť vyrobená z vysoko elastického gélu • ergonomický tvar
rukoväte a prispôsobivá gélová vložka pre prácu bez únavy • polkruhový tvar s
gumovou perou

Kat.č. Farba €
3297627 červeno/čierna 1/10/100 5,49

Škrabka na kopytá s gélovou rukoväťou Covalliero
• extra mäkká a pružná rukoväť z vysoko elastického gélu • ergonomický tvar rukoväte a
prispôsobivá gélová vložka pre prácu bez únavy • s kovovou škrabkou a čistiacou kefkou z
polypropylénových plastových štetín

Kat.č. Farba €
3297626 červeno/čierna 1/10/100 4,99
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Pochúťky pre kone Delizia Classic
Zdravá odmena pre Vášho koňa- chutné a prírodné!

• vyrobené z prvotriedneho zrna s
obsahom prírodných minerálov a
vitamínov

• k dispozícii v rôznych príchutiach

Chutná odmena!

Kat.č. Príchuť Obsah €
325131 mrkva 1 kg / vrece 1/12 3,49
325132 mrkva 3 kg / vedro 1 9,99
325005 banán 1 kg / vrece 1/12 3,49
325006 banán 3 kg / vedro 1 9,99
325007 jablko 1 kg / vrece 1/12 3,49
325008 jablko 3 kg / vedro 1 9,99
325009 malina 1 kg / vrecel 1/12 3,49
325010 malina 3 kg / vedro 1 9,99
325017 sladké drievko 1 kg / vrece 1/12 3,89
325018 sladké drievko 3 kg / vedro 1 11,49
325057 jahoda 1 kg / vrece 1/12 3,49
325058 jahoda 3 kg / vedro 1 9,99
325123 vanilka/čerešňa 1 kg / vrece 1/12 3,49
325124 vanilka/čerešňa 3 kg / vedro 1 9,99

Pochúťky pre kone - bez obilia Delizia
Odmena bez obilia pre Vášho miláčika, ktorá nielen dobre chutí, ale je 
dobrá aj pre Vás!

• s prirodzeným obsahom minerálov a vitamínov
• veľmi nízky obsah cukru a škrobu
• 100% prírodné zložky
• bez umelých prísad

Kat.č. Príchuť Obsah €
3297686 cvikla 1 kg / vrece 1/12 3,79
3297687 cvikla 3 kg / vedro 1/8 10,99
3297688 bylinková 1 kg / vrece 1/12 3,79
3297689 bylinková 3 kg / vedro 1/8 10,99
3297690 jablko 1 kg / vrece 1/12 3,79
3297691 jablko 3 kg / vedro 1/8 10,99
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Lizná soľ Bronchial Delizia ®

Zmes minerálov, vitamínov a stopových prvkov s 
bylinkami pre všestrannú starostlivosť o vášho koňa.

• ideálna na použitie na pastvinách, v ohradách alebo vo
výbehu
• dodatočná dávka minerálneho krmiva alebo
mineralizovaného koncentrovaného krmiva nie je potrebná
• obsiahnuté bylinky majú priaznivý a uvoľňujúci účinok
na celý dýchací systém a prirodzene posilňujú odolnosť
• balené v nádobe bezpečnej pre potraviny, ktorú potom
môžete znova použiť

Doporučené kŕmenie: 
300 g na zviera / deň

Kat.č. Obsah €
325125 6 kg 1 29,99

Sladkosti Delizia
• špeciálna odmena pre kone
• skutočný chuťový zážitok s ovocím a s bylinkami
• vysoko kvalitné a prírodné ingrediencie pre vášho koňa
• obohatené o vitamíny a minerály

Kat.č. Príchuť Obsah €
325136 ostružina/šípka 600 g / vrece 1/12 3,99
325137 jahoda / mäta 600 g / vrece 1/12 3,99
325138 jablko/škorica 600 g / vrece 1/12 3,99
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Ľanový olej Delizia® LinoPur
Výživový doplnok  pre kone

• prírodný a za studena lisovaný ľanový olej, zachovajú sa všetky dôležité živiny •
vysokoenergetické a kvalitné • obsahuje prírodné esenciálne mastné kyseliny a vitamíny •
veľmi ľahko stráviteľné • vhodný pre vysoko výkonné kone, zle kŕmené a staršie kone, chovné
plemená , ako aj kone s poruchami trávenia a alergické kone.

Kat.č. Obsah €
325119 1000 ml / fľaša 1/15 10,99

Pelety Delizia Multivital® 
Doplnkové krmivo pre kone

• podporuje a optimalizuje cirkuláciu, metabolizmus, plodnosť a rast • s organicky
viazanými minerálnymi komplexmi • posilňuje životne dôležitú odolnosť celého
organizmu • zvyšuje pohodu a výkonnosť koňa • s vitamínmi A, D3, E, C, B1, B2,
B6 , B12; Nikotín, kyselina listová a pantoténová a dôležité stopové prvky ako
biotín, železo, zinok, jód atď.

Odporúčané kŕmenie:
denne od 10g do 20 g na 100kg hmotnosti

Kat.č. Obsah €
325121 4 kg / vedro 1 17,99

Pelety z biotínu Delizia®
Doplnkové krmivo pre kone
Vedecky bol dokázaný účinok biotínu ako aktívnej zložky v krehkých a lámavých kopytách, 
zlej kvalite rohoviny a matných vlasoch. Biotín zlepšuje dozrievanie keratínových buniek. 
To stimuluje tvorbu rohoviny a dlhodobo zlepšuje pevnosť kopytnej rohoviny.

• tvar pelety zabraňuje "vyfúknutiu" počas príjmu krmiva • zlepšujú rast a pevnosť kopýt •
podporujú pružnosť kopýt • zvyšujú odolnosť pokožky a podporujú metabolizmus srsti • s
2500 mg / kg biotínu

Kat.č. Obsah €
3297685 1 kg / dóza 1/6 29,99

Kat.č. Obsah €

3297692 1000 ml / fľaša 1/12 9,99

Ostropestrecový olej 
• prírodný a za studena lisovaný olej, zachovávajú sa všetky dôležité živiny • najvyšší obsah
esenciálnych polynenasýtených mastných kyselín • podporujúci vplyv na rast a plodnosť
a posilnenie imunitného systému • vysoký obsah vitamínov, provitamínov a minerálov

Odporúčanie kŕmenia:
Zmiešajte 50 - 150 ml denne s koncentrovaným krmivom, podľa potreby a 
hmotnosti koňa. Prvé účinky sa prejavia približne po 10 dňoch a v nasledujúcom 
období sa zosilňujú.

Odporúčanie kŕmenia:
Žriebätá a poníky: 10 g / deň (1/2 odmernej lyžice)
ľahké kone: 20 g / deň (1 odmerná lyžica)
ťažké kone: 25 g / deň (1 1/4 odmernej lyžice)
Pravidelné podávanie môže napr.pomôcť pri cushingu, výmene srsti 
alebo letnom ekzéme, ako aj pri problémoch s kopytami.

Odporúčanie kŕmenia:
Zmiešajte 50 - 150 ml denne s koncentrovaným krmivom, podľa 
potreby a hmotnosti koňa.
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Topánka na kopyto Tubbease™
TubbeaseTM bola vyvinutá na Novom Zélande so zámerom vyvinúť priedušnú
ošetrujúcu topánku pre problémové kopytá (napr. abces na päte) koní. Vďaka
prídavným páskam sa dá TubbeaseTM jednoducho upevniť na konské kopyto.
• vo vnútri topánky nevzniká dusná horúca klíma, pretože vzduch môže
unikať nahor
• spodná pogumovaná časť zabraňuje vnikaniu vlhkosti a stará sa súčasne o to,
aby ošetrovacia tekutina zostala na kopyte
• vďaka optimálnej klíme v topánke si kopyto zachováva svoju prirodzenú
pevnosť
• hrubá EVA vkladacia vložka znižuje tlakovú bolesť u koňa (napr. pri abscese
na päte) a predlžuje životnosť TubbeaseTM
• na ošetrenie abscesov, lúčovej hniloby, poranení kopyta, vylomení kopyta
atď. sa môžu do TubbeaseTM aplikovať rôzne liečebné prípravky
• dizajn TubbeaseTM je chránený patentom (NZ 417646)
• Dôležité: používajte iba počas odpočinku koňa v boxe!

Vložka EVA nie je súčasťou dodávky!

Kat.č. Farba Veľkosť Ø €

3211765 fialová XS 7,5 cm 1/8/48 25,99
3210559 ružová S 11 cm 1/8/48 25,99
3210560 červená M 14 cm 1/8/48 25,99
3210561 modrá L 15,5 cm 1/8/48 25,99
3210562 oranžová XL 16,5 cm 1/8/48 25,99
3210596 žltá XXL 17,5 cm 1/8/48 25,99

Kat.č. Popis Farba Veľkosť €

3211766 EVA vložka Tubbease™ ružová fialová XS 1/2/80 14,99
3211767 Uzáver so suchým zipsom, pár fialová 1/40 7,49
3210595 EVA vložka Tubbease™ ružová ružová S 1/2/40 14,99
3222300 Uzáver so suchým zipsom, pár ružová 1/40 7,49
3210564 EVA vložka Tubbease™ ružová červená M 1/2/24 14,99
3222301 Uzáver so suchým zipsom, pár červená 1/40 7,49
3210565 EVA vložka Tubbease™ ružová modrá L 1/2/24 14,99
3222302 Uzáver so suchým zipsom, pár modrá 1/40 7,49
3210566 EVA vložka Tubbease™ ružová oranžová XL 1/2/20 14,99
3222303 Uzáver so suchým zipsom, pár oranžová 1/40 7,49
3210597 EVA vložka Tubbease™ ružová žltá XXL 1/2/20 14,99
3222304 Uzáver so suchým zipsom, pár žltá 1/40 7,49

Lopta na kŕmenie HeuBoy

Kat.č. Farba Ø €

3210385 modrá 40 cm
Ø kŕmneho otvoru

               60 mm 1 49,99
3210386 červená 40 cm 60 mm 1 49,99
3210388 ružová 40 cm 60 mm 1 49,99
3210384 fialová 40 cm 40 mm 1 44,99

Kat.č. Popis €
3210385-1 Kryt pre HeyBoy 1/80 3,99

Vyrobené v EU

• lopta je vhodná na použitie v stajni, na pastviny alebo výbehy
• s 19 napájacími otvormi
• stabilný plast odolný voči UV žiareniu
• až do 3 kg sena
• plnenie cez plniaci otvor 116 mm
• možno zavesiť aj na lano alebo reťaz
• podporuje pomalý a hravý príjem objemového krmiva

Kŕmny otvor 60 mm: pre veľké kone 
Kŕmny otvor 40 mm: pre malé 

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Spray proti ovadom cit TaonX Booster
• 360° rozprašovač: funguje aj hore nohami - vďaka špeciálnemu zloženiu zostáva účinná
látka účinná mnoho hodín - aj v tých najnáročnejších podmienkach - vysokoúčinný
repelentný sprej s účinnou ochranou proti konským muškám, komárom a iným
článkonožcom- inovatívny systém postreku s extrémnou výťažnosťou.

pôsobí až 12 h
Účinná látka
Saltidin® (Icaridin)

Kat.č. Obsah €
3223349 500 ml / fľaša so striekaciou hlavou 1/12 480 24,99

Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Ballistol
• chráni až 8 hodín pred komármi (vrátane čiernych

múch), konskými muškami, kliešťami a roztočmi
• stará sa o pokožku vášho zvieraťa a chráni ju
• príjemná vôňa
• obsahuje známy repelent proti komárom
• vhodné aj pre malé zvieratá, napríklad králiky
• dermatologicky testované

odporúčané veterinármi!
Účinná látka
IR 3535

Kat.č. Obsah €

321584 750 ml / fľaša so striekacou hlavou 1/6 336 31,99
321589 5 l / Kanister 1 60 144,00

Elektrická muchulapka EcoKill LED
• vrátane LED lampy pre nízku spotrebu energie a veľmi dlhú životnosť - extrémne ľahká
vďaka hliníkovej konštrukcii - vrátane závesnej reťaze a záchytnej vaničky - vynikajúci pomer
cena/výkon , odolná proti korózii a poškriabaniu - špeciálna LED UVA lampa s vysokou
atraktivitou pre hmyz

7 W LED = 15 W

Technické parametre: 299937
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pôsobenie 150 m²
Vysoké napätie 2.200 V
Prevádzkové hodiny lampy ca. 15.000 h
Materiál puzdra Aluminium
Rozmery ( x T x H) 48 x 7 x 26 cm

Kat.č. €
299937 1/3 49,99

Kat.č. Popis Napájanie €
299988 Náhradná LED trubica 7 W 1/30 9,99

NOVÉ
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Sieť na seno FlexiStrong
Praktická a rýchlo naplniteľná sieť na seno z 
mimoriadne pevného materiálu
• jednoduché pripevnenie vďaka popruhom s

rýchloupínacími uzávermi
• hrúbka 6 mm
• pre box, výbeh alebo pastvinu
• jednoduché plnenie
• materiál: polypropylén

Kat.č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť oka Kapacita sena €
3223400 zelená 90 cm 90 cm 4,5 x 4,5 cm ca. 10 kg 1/20 24,99
3223401 zelená 150 cm 100 cm 4,5 x 4,5 cm ca. 20 kg 1/10 37,99
3223402 zelená 200 cm 120 cm 4,5 x 4,5 cm ca. 30 kg 1/8 49,99

Kŕmny box HayBox
Box na seno na primerané kŕmenie koní. Príjem potravy prebieha
pomaly a rovnomerne a prispieva tak celkovému komfortu koňa.

• cca dvojnásobný čas kŕmenia než pri bežnom spôsobe kŕmenia senom
• menšie problémy so správaním a trávením v dôsledku pomalého kŕmenia
• veľmi rýchle plnenie a ľahké čistenie
• stabilný sieťový rám s približne 4,5 cm širokými kŕmnymi otvormi
• kone prijímajú potravu vo svojej prirodzenej polohe - pre stajňu, výbeh, atď.
• na seno s hmotnosťou 8 - 10 kg (v závislosti od štruktúry a lisovania)
• v prípade potreby je pre lepšiu fixáciu ako príslušenstvo k dispozícii montážna
• sada na podlahu alebo stenu
• cez podlahovú platňu s otvormi prach zo sena vypadáva von
• optimálne pri alergii na prach
• ideálny aj pre mokré alebo vlhčené seno (prebytočná voda môže odkvapkávať)

optimálne pre alergikov na prach

Kat.č.. Šírka Hĺbka Výška €
3210373 80,8 cm 61 cm 56 cm 1 22 229,00

Kat.č. Popis €
3210374 Sieť na seno vrátane rámu 1 19,99
3210375 Sada na upevnenie o podlahu 1/12 29,99
3210376 Sada na upevnenie na stenu 1 79,99
3210378 Uzatváracia súprava pre otváranie sieťového rámu 1/250 5,99 NOVÉ
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Držiak na deky, 4-miestny
• vyrobené z robustných kovových tyčí s práškovou

povrchovou úpravou
• praktické a flexibilné použitie
• na zavesenie a sušenie podložiek pod sedlo a diek pre

kone

Kat.č. Šírka Výška €
3297676 60,6 cm 117,5 cm 1/20 11,99

Mistboy®

• Mistboy presviedča ešte stabilnejšou lopatou a multifunkčnými
hrablami

• nový tvar lopaty má väčší objem a ľahšie sa ukladá
• hrable s uzavretou doskou na zadnej strane, ktorá umožňuje

ľahšie škrabanie a rýchlejšiu prácu
• ideálny na čistenie boxov, na prepravu koní alebo na rýchle

vyčistenie výbehu

Kat.č. Farba Dĺžka €
328042 ružová 75 cm 1 70 20,99
328040 svetlomodrá 75 cm 1 70 20,99
3281 čierna 75 cm 1 70 19,99
32808 svetlozelená 75 cm 1 70 20,99
328046 ružová 90 cm 1 60 22,99
328044 svetlomodrá 90 cm 1 60 22,99
324107 čierna 90 cm 1 60 21,99
324110 svetlozelená 90 cm 1 60 22,99

Kat.č. Farba Materiál Dĺžka €
32811  Lopata pre Mistboy ® čierna umelá hmota 75 cm 1 15,99
324111  Lopata pre Mistboy ® čierna umelá hmota 90 cm 1 16,99
32812 Hrable pre Mistboy® kov 75 cm 1/10 9,49
324112  Hrable pre Mistboy ® kov 90 cm 1/10 10,49
328068  Hrable pre Mistboy ® antracitová umelá hmota 75 cm 1 9,49

Vyrobené v EU

Top Seller

NOVÉ

328068
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Aesculap akumulátorový strihací strojček 
Durati
Aesculap akumulátorový strihací strojček Durati
Nový akumulátorový strihací strojček presvedčí najlepším pomerom cena/výkon 
v osvedčenej kvalite Aesculap. Nízka vyvážená hmotnosť spolu so 
zdokonaleným výkonom, a zároveň dlhšia životnosť batérie radí tento strojček k 
špičkovým produktom v segmente SnapOn.
• silný akumulátor s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú výdrž
batérie viac ako 3 hodiny
• enormná ťažná sila aj pri hrubej a znečistenej srsti
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor
vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokej frekvencii 3300 zdvihov za minútu pre
optimálny rezný vzor

Nová generácia Li-Ion batérií vyvinutá 
pre model Durati je vhodná aj pre 
modely Favorita CL a Fav5 CL a je 
samozrejme kompatibilná s ich 
nabíjacími stanicami.

Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strih.strojček Durati, 1 x 
zastrihávacia hlava (GT330), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na 
použitie

Technické parametre:
Sytém strihacej hlavy: Aesculap SnapOn Kompatible
Pohon: EC Motor
Prevodovka Výkyvné rameno / excentrické rameno
Počet zdvihov: ca. 3.300 zdvihov/min
Akutechnológia: Li-Ion
Kapacita batérie: 2.850 mAh
Doba prevádzky: 240 min
Doba nabíjania: 240 min
Hladinaa akustického tlaku: 63 dB
Hmostnosť: 380 g vrátane batérie a strih.hlavy

Kat.č. Popis Farba €
GT434-SR vrátane 1 batérie a strihacej hlavy GT330 (1,5 mm) červená 1/9 259,00
GT436-SR vrátane 2 batérií a strihacej hlavy GT330 (1,5 mm) červená 1/9 289,00
XT434-WP ProWhite vrátane 1 batérie a strihacej hlavy GT330 (1,5 mm) biela 1/9 259,00
XT436-WP ProWhite vrátane 2 batérií a strihacej hlavy GT330 (1,5 mm) biela 1/9 289,00

Kat.č. Popis €
XT431 Náhradná batéria pre strih.strojček Durati 1/20 34,99

Vyrobené v Nemecku
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Akumulátorový strihací strojček FarmClipper Akku2
Nový akumulátorový strihací strojček vo verzii na strihanie koní alebo dobytka presvedčí 
výnimočným pomerom cena/výkon!
Súčasťou dodávky sú už dve lítium-iónové blokové batérie s napätím 14,4 V, ktoré umožňujú 
nepretržité strihanie vďaka optimalizovanému času práce a nabíjania.
Ergonomické vlastnosti  FarmClipper Akku2 sú tiež pôsobivé: špeciálna povrchová úprava 
plášťov krytu a vyvážené ťažisko zabraňujú príliš rýchlemu vzniku únavy. Obvod plastových 
plášťov umožňuje aj menším rukám bezpečné uchopenie zastrihávača.
FarmClipper Akku2 je strihací stroj so skvelými všestrannými a vynikajúcimi vlastnosťami.
K dispozícii vo verzii pre kone alebo hovädzí dobytok - špeciálny, ľahko uchopiteľný 
kryt pre prácu bez únavy - vyvážené ťažisko umožňuje energeticky úsporné strihanie

teraz s batériou s kapacitou 2 500 mAh pre dlhý 
čas prevádzky

Rozsah dodávky: 1 x strihací strojček FarmClipper Akku2, 1 x 
sada strihacích nožov, 2 x nabíjacie batérie 14,4 V, 1 x fľaša s 
olejom, 1 x skrutkovač, 1 x nabíjacia stanica, 1 x návod na 
použitie, 1 x pevný kufor.

Technické parametre:
Napätie: 14,4 V
Počet zdvihov: ca. 2.300 zdvihov/min.
Technológia batérií: Li-Ion
Napätie batérie: 14,4 V
Kapacita batérie: 2.500 mAh
Životnosť batérie: 120 min
Čas nabíjania batérie: 90 min
Rozmery: 28,5 x 8 x 8 cm
Hmotnosť: 1.090 g vrátane batérie

Kat.č. Popis Farba Zuby spodný / horný nôž Typ strihania €
181881 vrátane 2 batérií modrá 31 / 15 Kone 1/3 72 259,00
181891 vrátane 2 batérií modrá 21 / 23 HD 1/3 72 259,00

Kat.č. Popis Zuby dolný
nôž

Zuby horný
nôž €

18955 Sada strihacích hláv Premium HD 21 23   1/100   39,99
18956 Sada strihacích hláv Premium HD/Kone 31 15   1/100   39,99
181912 Náhradná batéria pre strih.strojček 1 54,99

CLIPSTER akumulátorový strihací strojček TaproX
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka strihacej hlave z nehrdzavejúcej ocele
• možno prevádzkovať aj so zapojeným sieťovým adaptérom
• s výkonnou Li-Ion batériou s kapacitou 2600 mAh
• nastavenie výšky strihu: 3-stupňové nastavenie pomocou páky

teraz viac zdvihov/min 
a vyššia kapacita 
batérie!

Rozsah dodávky: 1 x batériový strihací strojček TaproX, 4 x nástavce (3, 
6, 9, 12 mm), 1 x čistiaca kefka, 1 x napájací zdroj, 1 x olej, 1 x návod na 
použitie

Technické parametre 184601
Napätie: 5 V DC
Počet zdvihov: ca. 7.000 zdvihov/min
Technológia batérií: Li-Ion
Kapacita batérie: 2.600 mAh
Životnosť batérie: 240 min
Čas nabíjania batérie: 180 min
Šírka strihu: 40 mm
Výška strihu: 0,5 - 3 mm
Hmotnosť: 273 g
Trieda ochrany: III

Kat.č. Farba Typ strihania Šírka strihu €
184601 čierna detailný strih 40 mm 1/6/24 39,99

Kat.č. Popis €
184641 Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele pre TaproX 1/300 11,99

NOVÉ

40 mm

0,5 -
3,0 mm

2600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x
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