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Polokošeľa
Polokošeľa vyrobená z recyklovanej funkčnej tkaniny, ktorá sa nielen 
výborne nosí, ale je aj šetrná k životnému prostrediu.

• priedušná , výborne odvádza
vlhkosť

• 4-cestná elastická funkčná tkanina
• priliehavý strih
• možno prať v práčke pri 30 °C

funkčný a zároveň odolný materiál

• použitý polyester pochádza z recyklovaného
textilu

Zloženie
Textil 88 % polyester, 12 % elastan

€
1/40

Veľkosť XXS XS S M L XL XXL
grafitová 3224508 3224509 3224510 3224511 3224512 3224513 3224514
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Nepremokavý kabát
• nepremokavý kabát do dažďa s kapucňou
• 10 000 mm vodný stĺpec s podlepenými švami
• vodotesný 2-cestný zips
• jazdecký rozparok so zipsom
• šírka rukávov nastaviteľná pomocou zapínania na suchý zips
• reflexné aplikácie
• dve bočné vrecká
• vnútorné vrecká
• 3000 g/m²/24 h (priedušnosť)
• možnosť prania v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 100 % Polyester
Membrána 100 % TPU (termoplastický polyuretán)

€
1/20

Veľkosť XS S M L XL

námornícka modrá     3223380 3223381 3223382 3223383 3223384
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"Spolu s mojím tímom sme testovali jazdecké 
nohavice v každodennom prostredí stajne, ako aj 
na medzinárodných súťažiach. Je pre mňa 
dôležité, aby som sa v jazdeckých nohaviciach 
cítila úplne pohodlne a aby mi sedeli tak dobre, že 
si v nich môžem aj po jazdení rýchlo nakúpiť.

Ako dlhoročnej ambasádorke značky Pink Ribbon 
mi je srdcovou záležitosťou, že na dôležitú 
problematiku včasného odhalenia rakoviny 
prsníka upozorňujeme a podporujeme ju aj 
predajom mojich vlastných jazdeckých nohavíc, 
ktoré som sama pomáhala vyvíjať. Pre každý 
predaný pár jazdeckých nohavíc putuje 5 % z 
maloobchodnej ceny ako dar pre Pink Ribbon 
Germany.

Logo mojej značky v ružovej farbe na leme 
jazdeckých nohavíc predstavuje vzájomnú 
dôvernú spoluprácu medzi Pink Ribbon 
Germany, Covalliero a mnou a dúfam, že má 
vysokú rozpoznávaciu hodnotu, aby upozornilo 
na dôležitosť včasného odhalenia rakoviny 
prsníka."

S hrdosťou vám predstavujeme prvé jazdecké 
nohavice "Janne" a dúfame, že ste z nich 
rovnako nadšení ako my!

Užite si jazdu na koni!
Tím Covalliero, 
Pink Ribbon a Janne.
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Jazdecké nohavice Janne x PinkRibbon
• dve predné vrecká
• nášivky na zadnom vrecku
• mimoriadne rozmerovo stabilné
• vysoký komfort nosenia vďaka veľmi mäkkému a ľahkému materiálu
• funkčné vlastnosti, ako je priedušnosť, regulácia klímy, pružnosť, v

kombinácii s optimalizovaným strihom
• lem nohavíc ElastoSoft s logom Janne x Pink Ribbon ako vizuálnym

zvýraznením
• na kolenách silikónový Covalliero Grip
• 4-cestná elasticita
• vodoodpudivý,vetruvzdorný materiál odpudzujúci nečistoty
• možno prať v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 77 % polyamid, 23 % elastan
Kolená 100 % silikón
Lem 89 % polyester, 11 % elastan

€
1/20

Veľkosť 32 34 36 38 40 42 44 46

námornícka modrá  
 biela  
grafitová

3224667    3224668   3224669    3224670    3224671   3224672    3224673    3224674 
3224675    3224676   3224677    3224678    3224679   3224680    3224681    3224682 
3224683   3224684    3224685   3224686     3224687   3224688    3224689   3224690

Janne Friederike Meyer-Zimmermann, majsterka sveta a Európy v 
skokoch na koni, je od detstva fascinovaná koňmi. Jej rodičia chovali 
úspešného sivého žrebca Callistro, ktorého rodáčka z Hamburgu sama 
trénovala a prešla s ním do elitného športu. Jazdkyňa sa stala 
štvornásobnou majsterkou Nemecka, s tímom vyhrala Pohár národov a 
zlaté medaily na majstrovstvách sveta a Európy. So svojím druhým 
úspešným koňom Cellagonom Lambrascom, s láskyplnou prezývkou 
"Mops", vyhrala Veľkú cenu v Aachene.

Počas svojej kariéry spoznala pred niekoľkými rokmi spoločnosť Kerbl 
ako inovatívny rodinný podnik. Vďaka svojim skúsenostiam presne vie, 
čo je dôležité vo vrcholovom športe a čo je pre ňu dôležité pri vývoji 
produktov.

V spolupráci so spoločnosťou Janne chceme vyvíjať produkty, ktoré 
spĺňajú vysoké kvalitatívne štandardy profesionálnych športovkýň a 
nezabúdame na ich strih a pohodlie. Po tom, čo Janne intenzívne 
otestovala niektoré výrobky našej značky "Covalliero", nič nestálo v ceste 
budúcej spolupráci.

Prvý spoločný projekt sa potom rýchlo našiel - musel to byť pár 
jazdeckých nohavíc, jeden z najdôležitejších kusov oblečenia pre 
mnohých jazdcov. Najmä pri jazdeckých nohaviciach musia byť 
funkčnosť, strih a dizajn úplne na úrovni. Túto výzvu sme s radosťou 
prijali.
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Jazdecké nohavice Organomic
• priliehavý strih so 4-cestnou elasticitou pre dokonalé pohodlie pri nosení
• s pútkami na opasok
• pohodlie šetrné k pokožke vďaka tkanine z organickej bavlny
• s jedným vreckom na zips
• plný sed so silikónovou aplikáciou Covalliero
• možno prať v práčke pri 30 °C

• použitý bavlnený materiál bol vyrobený ekologickým spôsobom.

Zloženie

Textil 90 % bavlna, 10 % elastan
Sed 100 % silikón

€
1/25

Veľkosť 32 34 36 38 40 42 44 46
námornícka 3224572 3224573 3224574 3224575 3224576 3224577 3224578 3224579
čierna 3224591 3224592 3224593 3224594 3224595 3224596 3224597 3224598

Dámske veľkosti:

€
1/25

Veľkosť 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
námornícka 3224561  3224562   3224563   3224564   3224565   3224566   3224567   3224568   3224569   3224570   3224571
čierna               3224580  3224581 3224582   3224583  3224584  3224585  3224586  3224587  3224588  3224589   3224590

Detské veľkosti:
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Jazdecké nohavice ClassicStar
• klasické celoročné jazdecké nohavice z ultraelastického

mikrovlákna
• praktické vrecko na mobilný telefón
• normálna výška pásu  pre vynikajúci komfort pri nosení
• plný sed so silikónovou aplikáciou Covalliero
• 4-cestná elasticita
• možno prať v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 90 % polyester, 10 % elastan
Sed 100 % silikón

€
1/25

Veľkosť 32 34 36 38 40 42 44 46
námornícka 3224691 3224692 3224693 3224694 3224695 3224696 3224697 3224698
grafitová 3224699 3224700 3224701 3224702 3224703 3224704 3224705 3224706
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€
1/25

Veľkosť 128/134 140/ 146 152/ 158 164/ 170
námornícka 3224707 3224708 3224709 3224710
grafitová 3224718 3224719 3224720 3224721
biela 3225357 3225358 3225359 3225360

Detské veľkosti:

Jazdecké legíny ClassicStar
• klasické celoročné jazdecké legíny z ultraelastického

mikrovlákna
• mimoriadne široký a pohodlný pás bez zapínania na zips
• praktické vrecko na mobilný telefón
• stredne vysoký strih v páse pre maximálne pohodlie pri nosení
• plný sed so silikónovou aplikáciou Covalliero
• 4-cestná elasticita
• možno prať v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 90 % polyester, 10 % elastan
Sed 100 % silikón

€
1/25

Veľkosť 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46
námornícka 3224711 3224712 3224713 3224714 3224715 3224716 3224717
grafitová 3224722 3224723 3224724 3224725 3224726 3224727 3224728
biela 3225361 3225362 3225363 3225364 3225365 3225366 3225367

Dámske veľkosti:
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Polokošeľa
Polokošeľa vyrobená z recyklovanej funkčnej tkaniny, ktorá sa nielen výborne nosí, ale je 
aj šetrná k životnému prostrediu.
• priedušný materiál, ktorý odvádza

vlhkosť
• 4-cestná elastická funkčná tkanina
• priliehavý strih
• možno prať v práčke pri 30 °C

funkčný a zároveň odolný materiál

• použitý polyester pochádza z recyklovaného
textilu

Zloženie
Textil 88 % polyester, 12 % elastan

€
1/40

Veľkosť S M L XL XXL XXXL
grafitová 3224515 3224516 3224517 3224518 3224519 3224520
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Outdoorové termočižmy Stella
Nepremokavé dámske termočižmy na chladné a sychravé 
jesenné a zimné dni. Klasicky elegantný dizajn v spojení s 
materiálmi, ktoré sú buď prírodného pôvodu, alebo z 
recyklovaných materiálov, robia z tejto termočižmy 
"najmodernejší" výrobok.

• nepremokavá časť chodidla a vysoko vodoodpudivý vrchný
materiál

• koniec sa dá prispôsobiť šírke lýtka pomocou šnúrky
• vonkajší materiál vyrobený zo 100 % recyklovaného polyamidu
• výplň/podšívka zo 100 % recyklovanej polyesterovej vlny
• časť chodidla vyrobená zo 100 % termoplastického polyméru (TP)

recyklovaného pôvodu
• absolútne bez PVC
• vonkajšia podrážka vyrobená z 90 % z recyklovaného TP a 10 % z

prírodného korku - absolútne bez PVC
• vyvinuté a vyrobené 100 % v Európe

Kat.číslo Farba Veľkosť €
3223962 čierna 36
3223963 čierna 37
3223964 čierna 38
3223965 čierna 39
3223966 čierna 40
3223967 čierna 41
3223968 čierna 42

Vyrobené v EU

Jazdecké podkolienky Karo
Balenie po 3 ks
• dobre sadnú
• so zosilnenou oblasťou

chodidla
• pár
• možno prať v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 75 % bavlna, 20 % polyester, 5 % elastan

Veľkosť 34 - 36      37 - 39     40 - 42
námornícka / sivá/ béžová 3224521 3224526 3224522
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Jazdecké podkolienky Flex
Balenie po 3 ks
• tenký, ale podporný úplet na päte pre optimálne pohodlie v topánke
• dobré prispôsobenie s pevným, ale neobmedzujúcim pásom
• so zosilnenou oblasťou chodidla
• pár
• možno prať v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 75 % bavlna, 20 % polyester, 5 % elastan

Veľkosť 34 - 38      39 - 43

námornícka / sivá/ béžová 3224649 3224650

Jazdecké rukavice Reflective
• s reflexnou potlačou loga na zadnej strane ruky
• sedia veľmi dobre a zabezpečujú príjemný komfort pri

nosení
• zapínanie na suchý zips na zápästí
• priedušné
• možno prať v práčke pri 30 °C

Zloženie
Textil 82 % nylon, 18 % elastan
Dlaň 55 % polyuretán, 45 % nylon

€
1/75

Veľkosť rukavíc 5 / XXS     6 / XS 7 / S 8 / M 9 / L 10 / XL
čierna / strieborná 3224527 3224528 3224529 3224530 3224531 3224532
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Podložka pod sedlo Classic Bamboo
• rýchloschnúci a priedušný materiál spodná strana z bambusovo-viskózových vlákien
• vysokokvalitná penová a polyesterová výplň pre optimálne vyváženie tlaku
• odolný vrchný materiál
• anatomicky tvarované
• sedlo a pútka na opasok so zapínaním na háčik a slučku
• klasické prešívanie
• možno prať v práčke pri 30 °C

s prírodnými bambusovo-viskózovými vláknami

Kat.číslo Tvar podložky Farba Šírka A Výška B max. Šírka C €
3224599 Všestranná námornícka 58 cm 53 cm 68 cm
3224600 Drezúrna námornícka 63 cm 53 cm 68 cm
3224601 Všestranná čierna 58 cm 53 cm 68 cm
3224602 Drezúrna čierna 63 cm 53 cm 68 cm
3224603 Všestranná biela 58 cm 53 cm 68 cm
3224604 Drezúrna biela 63 cm 53 cm 68 cm

Krátky podbrušník z umelej kožušiny
• vysokokvalitný anatomický podbrušník s umelou kožušinou
• optimálna ochrana proti odieraniu
• s D-krúžkom na jednoduché pripevnenie poprsníka alebo pomocných oprát
• s elastickými popruhmi
• s valčekovými prackami na jednoduché nastavenie

Kat.číslo Farba Dĺžka €
3224605 čierna 50 cm
3224606 čierna 55 cm
3224607 čierna 60 cm
3224608 čierna 65 cm
3224609 čierna 70 cm
3224610 čierna 75 cm
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Ohlávka TopLine
• pásy na nose a krku nastaviteľné pomocou praciek
• vysokokvalitná tkanina
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu a pevných švov
• trojité prešitie lícnych a bradových pásikov
• pevné a elegantné kovanie
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabín
• nastaviteľná v dvoch smeroch

Veľkosť ohlávky Pony Cob Full XFull
námornícka 3224611 3224612 3224613 3224614

čierna 3224615 3224616 3224617 3224618
zelená 3224619 3224620 3224621 3224622

Ohlávka pre žriebätá TopLine
• pásy na krk a nos nastaviteľné pomocou kolíkových praciek
• vysokokvalitná tkanina
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu a pevných švov
• trojité prešitie lícnych a bradových pásikov
• pevné a elegantné kovanie
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabín
• šírka pásky: 20 mm
• nastaviteľná v dvoch smeroch

Veľkosť ohlávky Foal
námornícka 3224747
čierna 3224748
zelená 3224749
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Vodítko TopLine
• atraktívne, robustné vodítko
• farebne zladené s ohlávkou TopLine

Kat.číslo Popis Farba Dĺžka
3224623 Karabína námornícka 2 m
3224624 Panik karabína námornícka 2 m
3224625 Karabína čierna 2 m
3224626 Panik karabína čierna 2 m
3224627 Karabína zelená 2 m
3224628 Panik karabína zelená 2 m

Ohlávka SuperSoft
• super mäkká ohlávka s umelou kožušinou pre maximálne pohodlie
• vyrobená z materiálu odolného voči opotrebovaniu a pevných švov
• nastaviteľný pásik na krku
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabíny
• pevné kovové kovanie

Veľkosť ohlávky Pony Cob Full
čierna 3224638 3224639 3224640

námornícka 3224641 3224642 3224643
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Ohlávka Classy
• klasická, elegantná ohlávka
• nastaviteľné pásy na krku a nose s prackami a mäkkou vrstvou

polstrovania
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu a pevných švov
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabín
• pevné a elegantné kovanie
• kovové očká zabraňujú uvoľneniu kolíkových praciek

Veľkosť ohlávky Shetty Pony Cob Full
námornícka 3224729 3224730 3224731 3224732
sivá 3224733 3224734 3224735 3224736
bordová 3224737 3224738 3224739 3224740

Vodítko Classy
• atraktívne, robustné vodítko
• farebne zladené s ohlávkou Classy

Kat.číslo Popis Farba Dĺžka
3224741 Karabína námornícka 2 m
3224742 Panik karabína námornícka 2 m
3224743 Karabína sivá 2 m
3224744 Panik karabína sivá 2 m
3224745 Karabína bordová 2 m
3224746 Panik karabína bordová 2 m
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Vodítko ClassicSoft
• atraktívne, robustné vodítko
• farebne zladené s ohlávkou ClassicSoft

Kat.číslo Popis Farba Dĺ žka
3224766 Karabína námornícka 2 m
3224767 Panik karabína námornícka 2 m
3224768 Karabína čierna 2 m
3224769 Panik karabína čierna 2 m
3224770 Karabína sivá 2 m
3224771 Panik karabína sivá 2 m
3224772 Karabína cappucino 2 m
3224773 Panik karabína cappucino 2 m

Ohlávka ClassicSoft
• žiadne odreniny
• vhodná najmä pre citlivé kone, vďaka polstrovaniu
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu a pevných švov
• nastaviteľný nosný a krčný popruh
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabín
• polstrovanie z umelej kožušiny na krku a nosných pásoch

Veľkosť ohlávky Shetty Pony Cob Full
námornícka 3224750 3224751 3224752 3224753

čierna 3224754 3224755 3224756 3224757
sivá 3224758 3224759 3224760 3224761
cappucino 3224762 3224763 3224764 3224765
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Ohlávka Reflective
• ideálna pre tmavšie ročné obdobia
• s integrovanou reflexnou priadzou
• nosné a krčné pásky nastaviteľné pomocou praciek
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu a

pevných švov
• jednoduché otváranie a zatváranie ohlávky pomocou karabíny
• pevné kovové kovanie
• kovové očká zabraňujú uvoľneniu kolíkových praciek

Veľkosť ohlávky Pony Cob Full
čierna/strieborná 3224644 3224645 3224646

Vodítko Reflective
• ideálne pre tmavšie ročné obdobia
• atraktívne, robustné vodítko
• s integrovanou reflexnou priadzou
• farebne ladí s reflexnou ohlávkou

Kat.číslo Popis Farba
3224647 Karabína čierna/strieborná

3224648 Panik karabína čierna/strieborná
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Ohlávka Dexter s flísovou podšívkou
• moderná ohlávka v klasických farbách s flísovou podšívkou
• krčné a nosné pásy s extra mäkkým flísovým polstrovaním pre

maximálnu ochranu pred odieraním
• vyrobená z materiálu odolného proti opotrebovaniu a pevných

švov
• nastaviteľná pomocou praciek na nánosníku a nákrčníku
• jednoduché otváranie a zatváranie pomocou karabínky
• robustné kovanie vydrží aj to najnáročnejšie zaťaženie
• mosadzné očká zabraňujú uvoľneniu kolíkových praciek

1/50

Veľkosť ohlávky Žriebä        Shetty       Pony Cob Full XFull    XXFull
modrá 3224629 3224630 3224631 3224632 3224633 3224634 3224635
čierna 328654 325955 325956 325957 325958 3224636 3224637

Maska proti hmyzu s ochranou uší  SuperFly 
• vhodná pre deku Fly Blanket RugBe SuperFly
• ľahká, odolná proti roztrhnutiu
• husto pletená sieťovina z polyesteru
• ľahko sa upevňuje na hlavu koňa pomocou suchého zipsu
• elastické viazanie na dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy

vhodná pre: 
328962 - 328963
328692 - 328696

Kat.číslo Farba Veľkosť
3210313 biela Pony
3210314 biela Cob
3210315 biela Full

NOVÝ

NOVÝ NOVÝ
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Maska proti muchám s ochranou uší Zebra
• vhodná pre deku Fly Blanket Rugbe Zebra
• ľahká sieťovina z polyesteru, odolná voči roztrhnutiu a husto

pletená
• ľahko sa upevňuje na hlavu koňa pomocou suchého zipsu
• elastické viazanie na dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy

vhodná pre: 
Fly Blanket RugBe 
Zebra 326122 - 326126

Kat.číslo Farba Veľkosť €
326113 Zebra Pony
326114 Zebra Cob
326115 Zebra Full

Zvony s fleecom
• vyrobené z mäkkého gumového materiálu
• stabilné dvojité zapínanie na suchý zips
• s mäkkým lemom z umelej kožušiny
• balenie: 1 pár

Kat.č. Farba Veľkosť
3224663 čierna Pony
3224664 čierna Cob
3224665 čierna Full
3224666 čierna XFULL

Zvony Reflective
• s reflexnými aplikáciami
• odolný, ľahko čistiteľný vonkajší materiál
• vnútorná podšívka z mäkkej syntetickej gumy absorbujúcej

nárazy
• stabilné dvojité zapínanie na suchý zips
• balenie: 1 pár

Kat.číslo Farba Veľkosť
3224655 čierna / strieborná Pony
3224656 čierna / strieborná Cob
3224657 čierna / strieborná Full
3224658 čierna / strieborná XFull
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Strúhačky TecAir Fetlock
• anatomicky tvarovaná ochrana nôh absorbujúca nárazy
• mäkké, nárazy absorbujúce a tlak regulujúce polstrovanie
• maximálna ochrana proti nárazom pri minimálnej hmotnosti
• vetracie otvory pre lepšiu priedušnosť
• balenie: pár
• so zapínaním na suchý zips

Kat.číslo Farba Veľkosť Prevedenie €
3224653 čierna Cob Syntetická kožušina NOVÝ
3224654 čierna Full Syntetická kožušina NOVÝ
3297671 čierna Cob Syntetický kaučuk
3297669 čierna Full Syntetický kaučuk
3297672 hnedá Cob Syntetický kaučuk
3297670 hnedá Full Syntetický kaučuk

Gamaše TecAir
• anatomicky tvarovaná ochrana nôh absorbujúca nárazy
• mäkké, nárazy absorbujúce a tlak regulujúce

polstrovanie
• maximálna ochrana proti nárazom pri minimálnej

hmotnosti
• vetracie otvory pre lepšiu priedušnosť
• balenie: pár
• so zapínaním na suchý zips

Kat.číslo Farba Veľkosť Prevedenie €
3224651 čierna Cob Syntetická kožušina NOVÝ
3224652 čierna Full Syntetická kožušina NOVÝ
3211617 čierna Cob Syntetický kaučuk
3210530 čierna Full Syntetický kaučuk
3211619 hnedá Cob Syntetický kaučuk
3210532 hnedá Full Syntetický kaučuk
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Kefa set MagicBrush Wildberry recyklované
MagicBrush Set WildBerry v módnych jagavých odtieňoch je vyrobený z 
recyklovaného PE. Kefa MagicBrush Wildberry je výnimočná aj z hľadiska farby: 
Vďaka individuálnemu farebnému gradientu je každá kefa jedinečná!  Špeciálna 
štruktúra a tvar štetín kief MagicBrush Quadro čistí obzvlášť účinne a poskytuje 
príjemný masážny efekt.

• sada 3 kief MagicBrush v jagavých odtieňoch
• vyrobené z recyklovaného plastu
• vhodné na starostlivosť o srsť, nohy a kopytá
• hygienické: kefy možno prať v práčke
• 2 v 1: zadnú časť kefy možno použiť ako stierku na pot

Kat.číslo Farba €
3224534 wildberry 1/20

Vyrobené v EU

Kefa MagicBrush Nature
Nová kefa MagicBrush Nature je vyrobená z udržateľného plastu. Kefa je 
vyrobená z 50 % z obnoviteľných surovín, ako je slama a cukor, a je šetrná k 
životnému prostrediu. Ako nová, stredne tvrdá verzia obľúbenej kefy 
MagicBrush je kefa Nature dokonalým doplnkom klasickej kefy MagicBrush 
a kefy Softbrush.

• vyrobená z udržateľného plastu - najmenej 50 % zo slamy a
cukru

• nová, stredne tvrdá verzia pre ľahkú masáž a trvalý lesk
• vhodná na starostlivosť o srsť, nohy a kopytá
• hygienické: kefy možno prať v práčke
• 2 v 1: zadnú časť kefy možno použiť ako stierku na pot

Kat.číslo Farba €
3224535 natur 1/80

Vyrobené v EU
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Masť na kopytá MagicBrush
• s rastlinnými olejmi, prírodnými voskami a výťažkom

z bobkového listu
• chráni kopyto pred vysychaním
• dodáva kopytám ošetrený a zdravý vzhľad
• pri každodennom používaní poskytuje kopytám vášho

koňa najlepšiu ochranu pred vonkajšími vplyvmi
• udržiava kopytnú rohovinu pružnú a priedušnú, takže

kopyto je optimálne vyživované a zachováva si
prirodzený lesk

s výťažkom z bobkového listu

Kat.číslo Farba Objem €
3224536 žltá 1000 ml / dóza NOVÝ
3223436 čierna 1000 ml / dóza
3223437 zelená 1000 ml / dóza
3224537 žltá 2500 ml / vedro NOVÝ
3223378 čierna 2500 ml / vedro
3223377 zelená 2500 ml / vedro

Vyrobené v EU

Kefa set MagicBrush Rainbow
Kefa MagicBrush prináša do starostlivosti o kone Rainbow sadu kief, 
ktorá sa skladá z mäkkej kefy na obzvlášť citlivé miesta a z dvoch bežných 
kief MagicBrush v módnom farebnom dizajne. Špeciálna štruktúra a 
tvar štetín kief MagicBrush Quadro čistí obzvlášť účinne a poskytuje 
príjemný masážny účinok.
• sada 3 kief MagicBush, z ktorých jedna je Softbrush
• kefy vhodné na starostlivosť o srsť, nohy a kopytá
• hygienické: Kefy možno čistiť v práčke
• 2 v 1: zadnú časť kefy možno použiť ako stierku na pot

Kat.číslo Farba €
3224533 rainbow

Vyrobené v EU

Top Seller
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Taška Box Bag Milano
Stabilná a praktická taška na box na prehľadné a usporiadané uloženie 
napr. ošetrovacích pomôcok, gamaší, ohlávok atď. v stajniach alebo na 
turnajoch.
• vyrobená z odolného, ľahko udržiavateľného a pevného materiálu odolného voči

škvrnám
• vodoodolná tkanina Oxford s povrchovou úpravou chráni pred dažďom a

nečistotami
• dostatok úložného priestoru na rôzne pomôcky
• bezpečné upevnenie pomocou drevenej tyče
• s pevnou základňou a stenami
• horný kryt sa dá uzavrieť pomocou suchého zipsu
• bez obsahu

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Výška €
3225356 modrá/ hnedá 66 cm 25 cm 60 cm 1/8

Taška na deky Milano
Praktická taška na uskladnenie a prepravu diek pre kone a iných 
pomôcok.

• vyrobená z odolného, ľahko udržiavateľného a pevného
materiálu odolného voči škvrnám

• nepremokavá tkanina Oxford s povrchovou úpravou chráni
pred dažďom a nečistotami

• na uloženie až 5 diek (v závislosti od veľkosti )
• dve rukoväte na prenášanie
• zapínanie na zips
• s pevnou základňou
• vrátane odnímateľného ramenného popruhu
• bez obsahu

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Výška €
3297793 modrá / hnedá 68 cm 36 cm 46 cm 1/12

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

Kat.číslo Farba Dĺžka           Š írka €
80068 tyrkysová / sivá 15 cm        7,5 cm     1/3/24
80069 tyrkysová / sivá 15 cm 10 cm 1/3/24
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Kopytný olej PEDOKÜR
PEDOKÜR Hoof Oil sa stará o kopytá špeciálnym spôsobom, pretože sa rýchlo 
vstrebáva do kopytnej rohoviny, a preto neupcháva póry kopyta. PEDOKÜR Hoof Oil 
vďaka špeciálnym zložkám, čistému rastlinnému oleju a každodennej aplikácii pozitívne 
ovplyvňuje a posilňuje kopytá. 

• dobrá starostlivosť zabraňuje zápalom a spomalenému rastu kopýt
• keratínový a tmelový podklad sa môže tvoriť dostatočne a bez
narušenia
• obsahuje 100 % čistý rastlinný olej, avokádový, jojobový, sezamový a
pomarančový olej a výťažok z nechtíka lekárskeho
• PEDOKÜR Hoof Oil je veľmi úsporný aj vďaka štetcu

Kat.číslo Objem €
3225354 475 ml / dóza so štetcom 1/6

Kopytný olej PEDOCAN
Obsahuje prírodný tymiánový olej, avokádový olej, eukalyptový olej, prírodný 
zimozelený olej a vitamín E - dokonalá starostlivosť o kopytá. PEDOCAN Hoof 
Oil neobsahuje žiadne umelé prísady ani farbivá.

• má vyživujúci a regeneračný účinok a je vhodný na každodennú
starostlivosť  • stabilizuje kopyto a zvyšuje jeho pružnosť • zabraňuje
vzniku múčnatky a lámavosti rohoviny •  podporuje rast a dodáva
prirodzený, zdravý vzhľad • obsahuje prírodný repkový olej, prírodný
avokádový olej, prírodný tymiánový olej, prírodný zimozelený olej,
prírodný eukalyptový olej a vitamín E

Kat.číslo Objem €
32540 500 ml / fľaša 1/12

3225355 475 ml / dóza so štetcom 1/6 NOVÝ
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Podporný obväz TechnoCast
Rýchlotuhnúci syntetický podporný obväz pre jednoduchú aplikáciu v oblasti 
kopýt hovädzieho dobytka, koní a iných malých a veľkých zvierat.

vydrží až 4 týždne

• Jednoduché použitie: obväz ponorte do vody, nasaďte, pritlačte, nechajte stuhnúť, hotovo!
• vyrobený z polyesterovej tkaniny impregnovanej zmesou polyuretánovej živice
reagujúcej s vodou • vytvrdnutý za pár minút a plne odolný • Extrémne vysoká stabilita pri
nízkej hmotnosti zároveň • jednotlivo vzduchotesne zabalené v hliníkovom vrecku
Široká škála aplikácií v oblasti kopýt a paznechtov!
• na poranené a zničené kopytá
• na paznechty, ktoré sa už nedajú ošetriť klátikmi

Kat.číslo   Dĺžka Šírka €
16580 360 cm    7,5 cm 1/18
16581 550 cm     10 cm 1/12

Obväz a bandáž na paznechty CottoPad
Absorpčný a vysoko odolný proti roztrhnutiu, reliéfny obväz vyrobený zo 100 
% bavlny
• na výplň do bandáží kopýt a paznechtov • veľmi odolný proti
roztrhnutiu,  ľahko sa odvíja vďaka vysokej priľnavosti • embosovaná
vata s drsným povrchom • ľahko sa s ňou pracuje aj mokrými rukami •
čistý prírodný produkt vyrobený zo 100% bavlny

100 % bavlna 

Kat.číslo    Dĺžka Šírka €
16840 600 cm 9 cm 1/12

Kopytný a paznechtový nôž 
ProfiCurv
Nôž na kopytá a paznechty na profesionálne použitie so špeciálne 
posunutou čepeľou zo špeciálnej nožiarskej ocele
• krátka, odsadená čepeľ aj pre úzke pracovné polomery
• vysokolegovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť a brúsiteľnosť
• jednostranný profesionálny výbrus pre výnimočnú ostrosť a rezný výkon
• ergonomická rukoväť z tepelne upraveného bukového dreva
• dokonalý prenos sily vďaka optimalizovanej páke rukoväte a čepele

mimoriadne ostrý a obratný

Kat.číslo   Dĺžka Popis Dĺžka čepele Šírka čepele      Dĺžka reznej hrany €
16823 195 mm jednorezová pravá 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200
16824 195 mm je dnorezová ľavá 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200

Nôž na kopytá a paznechty ProfiLoop
Nôž na kopytá a paznechty na profesionálne použitie so slučkovou 
čepeľou na prácu z oboch strán

• slučková čepeľ pre pravákov aj ľavákov alebo na obojstrannú prácu
• vysokolegovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť a brúsiteľnosť • špeciálny
výbrus pre výnimočnú ostrosť a rezný výkon • ergonomická rukoväť z tepelne
upraveného bukového dreva • dokonalý prenos sily vďaka optimalizovanej
páke rukoväte a čepele

možno použiť v oboch rukách

Kat.číslo    Dĺžka Strana rezu Dĺžka čepele Šírka čepele     Dĺžka reznej hrany €
16825 195 mm obojstranná 55 mm 12 mm 40 mm 1/10/200

16823

16824
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Terapeutická a ochranná topánka pre konské kopytá
S topánkou na kopytá Hippomed môžete ochrániť choré kopyto pred vlhkosťou a nečistotami s 
bandážou alebo bez nej. Pružné zapínanie na suchý zips sa prispôsobí každej nohe a ľahko sa 
nasadzuje alebo vyzlieka.
• optimalizovaná ochrana pri chorobách
• flexibilne nastaviteľná vďaka zapínaniu na suchý zips
• ľahko sa čistí a je obzvlášť robustná
• protišmyková vďaka vrúbkovanému povrchu podrážky
• možno nosiť na pravej alebo ľavej strane
• hodí sa na predné aj zadné kopytá
• vyrobená z odolného, ale mäkkého plastu pripomínajúceho gumu
• univerzálna veľkosť

Kat.číslo €
3211813 1

Vyrobené v Nemecku

Chladiaca a terapeutická topánka CoolBoot
Účinná kopytná podošva na chladenie a ošetrenie nohy alebo kopýt koňa v prípade 
ochorení (napr. akútnej laminitídy), pomliaždenín, natiahnutí alebo zápalov.
• ideálne na liečbu ochorení (napr. akútnej laminitídy), pomliaždenín, natiahnutí

alebo zápalov
• ochladzuje záprstný kĺb, šľachy a kopyto
• rovnomerné chladenie prostredníctvom systému viacerých trysiek, ktoré pôsobí

ako ľadová sprcha
• rovnomerný odtok vody vďaka drenážnym otvorom
• flexibilné prispôsobenie nohe koňa pomocou 2 popruhov so suchým zipsom
• jednoduché používanie vďaka univerzálnemu pripojeniu hadice
• vrúbkovaný povrch podrážky pre dobré držanie nohy
• univerzálna veľkosť

Chladí sa iba studenou vodou!

Kat.číslo €
3211812 1

Vyrobené v Nemecku
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Sendvič Delizia®
Zdravá pochúťka  zo sušených lúčnych tráv, byliniek a zeleniny dajú 
vášmu koňovi zabudnúť na nudu
• výlučne prírodné zložky na báze lúčnych tráv a bylín s vysokým obsahom

vlákniny
• plný zeleniny a ďalších chutných ingrediencií na zábavné zahryznutie
• vďaka nízkemu obsahu cukru je výrobok ideálny pre zdravú výživu
• kôň musí neustále vyvíjať úsilie, aby si z držiaka niečo zobral

Odporúčanie pre kŕmenie:

Príchuť Hmotnosť €

• až dvakrát denne

Kat.číslo 3225352
Mrkva 195 g 1/8

3225353 Jablko 195 g 1/8

Kat.číslo Popis €
324792 Držiak 1

Delizia® Lick Stone MiniSalick
Zdravé zamestnanie vo forme minerálneho lizu s morskou soľou a v rôznych 
príchutiach. Dokonale sa hodí do držiaka na liz Delizia na ideálne upevnenie v boxoch 
pre kone alebo na pastvinách.

• ideálne zamestnanie pre kone v stajniach a na pastvinách
• môže pôsobiť proti zlozvykom, ako je búchanie hlavou, chodenie v kruhu

atď.
• s morskou soľou, vybranými stopovými prvkami a vitamínmi

s cennou morskou soľou, minerálmi a vitamínmi

Kat.číslo Príchuť Hmotnosť €
3224538 Jablko 700 g 1/12
3224539 Banán 700 g 1/12

Delizia® Herbal Lick Equisal DarmoFin
Bylinný lízací kameň so špeciálnymi bylinami na prirodzenú podporu črevného prostredia. 
Popri soli a stopových prvkoch majú byliny s vysokým obsahom horkých látok a trieslovín 
pozitívny vplyv na metabolizmus a celkovú pohodu.

• podporuje zdravú výživu pomocou špeciálnej zmesi
bylín

• môže pomôcť znížiť potrebu chemického odčervovania
• podporuje metabolizmus a celkovú pohodu
• je v súlade s ADMR a netýka sa dopingu

divoké byliny vytvárajú črevné prostredie, ktoré je nepriateľské pre červy

• listy vlašských orechov, aspidium, južné drevo, koriander, divý cesnak, koreň

púpavy s cennou morskou soľou a špeciálnymi bylinkami

Kat.číslo Hmotnosť MOQ Kus/Jednotka € 3224540 3 kg 1/4

Kat.číslo Popis €
324792 Držiak na kamenný liz Delizia® 1

32253523225353

324792
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Akumulátorový strihací strojček Aesculap 
Favorita CLi
Najnovšia generácia bezdrôtovej Favority
Inovatívny a výkonný akumulátorový strihací strojček pre profesionálne použitie! 
Integrovaný „InfoLED displej“ kedykoľvek zobrazuje stav nabitia batérie, ako aj 
pokyny pre olej a čistenie.
• vrátane Favorita InfoLED: neustále informovaný o prevádzkovom stave batérie a

zariadenia!
• enormný strihací výkon s 3 300 zdvihmi vďaka kvalitnému bezkomutátorovému motoru
• najnovšia technológia Li-ion batérie zaručuje extrémne dlhé prevádzkové časy v porovnaní

s predchádzajúcim modelom
• ergonomické a dokonale vyvážené
• hmotnosť len 390 g pre prácu bez námahy
• nabíjacia stanica s LED displejom a nabíjacími slotmi pre stroj a náhradnú batériu
• dodávka bez strihacej hlavy

Favorita: jediný strihací strojček malých zvierat s 
nastaviteľným prítlakom čepele a digitálnym 
displejom InfoLED!

Sada obsahuje: 1 x akumulátorový strojček Favorita CLi, 1 
x Aesculap olej (GT604), 1 x návod na použitie, 1 x 
nabíjacia stanica, v závislosti od modelu: 1 alebo 2 x Li-ion 
batérie

•

•

•

Favorita InfoLED:
v prípade potreby zobrazuje stav nabitia batérie na 
kontakte - aj keď je vypnutá
situačné upozornenie v podobe olejovej nádoby pri 
prekročení časového intervalu pre olejovanie 
situačné upozornenie, ak kontrola zaznamená 
problém, napr. v dôsledku prehriatia

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap Favorita
Pohon akumulátorový EC motor
Prevodovka Vahadlo/excentrické rameno
Stríhací výkon približne 3 300 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 Ah
Výdrž batérie 180 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 390 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo Popis Farba €
GT234-NB vrátane 1 batérie modrá 1/9
GT234-SR vrátane 1 batérie červená 1/9
GT236-NB vrátane 2 batérií modrá 1/9
GT236-SR vrátane 2 batérií červená 1/9

Kat.číslo Popis kapacita batérie €
XT431 Náhradná batéria do strojčeka 2.850 mAh 1/20

Vyrobené v Nemecku

Aesculap BladeCool 2.0
• vysoko účinný sprej, ktorý okamžite chladí, jemne premazáva a čistí súpravu strihacích
hláv, čepelí
• jednoduché použitie: jednoducho nastriekajte na súpravu čepelí alebo strihacie hlavy
pred, počas a po použití
• zlepšuje výsledok strihania a udržuje strihacie čepele a hlavy dlhšie ostré
• spoľahlivo odstraňuje zvyšky vlasov a srsti, ako aj nečistoty

Vylepšená receptúra s efektom 3 v 1!

Kat.číslo Objem €
GTA103 400 ml 1/12

Vyrobené v Nemecku
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Akumulátorový strihací strojček Durati Horse
Durati so širokou strihacou hlavou #10W na (čiastočné) strihanie koní v osvedčenej 
kvalite Aesculap. Ľahký, optimálne vyvážený a vhodný aj pre ženské ruky, Durati s 
dlhou výdržou batérie!

• vysoká rýchlosť strihu vďaka vysokému počtu zdvihov 3500 zdvihov za minútu
pre optimálny vzor strihu

• výkonná nabíjateľná batéria s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú
dobu chodu cez 3 hodiny

• kompaktný dizajn umožňuje strihanie aj na ťažko dostupných miestach
• ergonomicky tvarovaná oblasť úchopu vhodná aj pre jemné ruky
• práca s nízkou únavou vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica s nabíjacími otvormi pre stroj a akumulátor
• vrátane strihacej hlavy GT339 #10W (2,4 mm)

so  širokou strihacou hlavou #10W (2,4 mm)

Sada obsahuje: 1 x akumulátorové strojček Durati Horse, 1 x batéria, 
1 x strihacia hlava GT339 #10W (2,4 mm), 1 x olej Aesculap 
(GT604), 1 x návod na použitie, 1 x odolný plastový kufrík

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn, Kompatibilné
Pohon akumulátorový EC motor
Prevodovka Vahadlo/excentrické rameno
Stríhací výkon približne. 3.500 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 mAh
Výdrž batérie 240 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo Farba €
GT444-NB modrá 1/9

Kat.číslo Popis kapacita batérie Veľkosť strihacej hlavy Výška strihu €
GT339 Strihacia hlava Aesculap SnapOn 10 wide 2,4 mm 1/10/50
XT431 Náhradná batéria do strojčeka 2.850 mAh 1/20

Vyrobené v Nemecku
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Stríhací strojček FarmClipper Akku2
Nový akumulátorový strojček vo verzii na strihanie koní alebo dobytka zaujme výnimočným 
pomerom cena/výkon! Dve 14,4 V lítium-iónové blokové batérie sú už zahrnuté v dodávke, 
ktoré umožňujú nepretržité strihanie vďaka optimalizovaným pracovným a nabíjacím časom. 
Ergonomické možnosti FarmClipper Akku2 sú tiež pôsobivé: špeciálna povrchová úprava 
plášťov a vyvážené ťažisko vás ochránia pred prílišnou únavou. Obvod umožňuje aj menším 
rukám bezpečne uchopiť strojček. FarmClipper Akku2 je strihací stroj so skvelými všestrannými 
vlastnosťami a výbornými manipulačnými vlastnosťami.

• špeciálny protišmykový plášť krytu pre prácu bez únavy
• vyvážené ťažisko umožňuje energeticky úsporné

strihanie

teraz s 2 500 mAh batériou pre dlhú životnosť

Sada balenia: 
1 x strihací strojček FarmClipper Akku2, 1 x sada nožov, 2x batérie 14,4V, 
1 * Fľaša na olej, 1 * Skrutkovač, 1x nabíjacia stanica, 1 * Návod na 
použitie, 1x pevné puzdro

Technické údaje
Systém strihacej hlavy 14,4 V
Stríhací výkon približne 2.300 zdvihov/min
Technológia  batérie Li-Ion
Napätie 14,4 V
Kapacita batérie 2.500 mAh
Výdrž batérie 120 min
Čas nabíjania batérie 90 min
Rozmery 28,5 x 8 x 8 cm
Hmotnosť 1 090 g vrátane batérie

Kat.číslo Popis Farba spodná/horná čepeľ Typ strihu €
181881 vrátane 2 batérií modrá 31 / 15 Strihanie koní 1/3     72
181891 vrátane 2 batérií modrá 21 / 23 Strihanie dobytka 1/3     72

Kat.číslo Popis Spodná časť 
čepele 

Dolná časť
čepele 

kapacita 
batérie €

18955 Súprava strihacích nožov na dobytok 21 23
18956         Súprava strihacích nožov na dobytok a kôň 31 15

181912 Náhradná batéria 2.500 mAh NOVÝ
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Clipper A6
Nový rad produktov A6™ zaujme mnohými inováciami: Nová koncepcia motora automaticky 
kompenzuje kolísanie napätia. Výsledkom je, že motor beží rovnomernejšie a s menšou spotrebou 
energie! Záver: dlhšia životnosť motora! Patentovaný antivibračný systém znižuje únavu kĺbov.

• kompaktný, 3-stupňový vysokovýkonný strojček na strihanie zvierat
• s novým vysokovýkonným motorom s nízkou hlučnosťou a menšou tvorbou tepla
• kompatibilné so všetkými zaklapávacími strihacími hlavami
• ergonomický, kompaktný dizajn
• strihacia hlava nie je súčasťou dodávky
• vrátane návodu na obsluhu

Vysoko výkonný motor s 3 
rýchlosťami

Technické údaje
Napätie 230 V
Systém strihacích hlavíc SnapOn
Úrovne rýchlostí 3 úrovne rýchlosti
Úroveň rýchlosti 1 3.100 zdvihov/min
Úroveň rýchlosti 2 3.600 zdvihov/min
Úroveň rýchlosti 3 4.100 zdvihov/min
Dĺžka kábla 3,66 m
Hmotnosť 370 g bez kábla

Kat.číslo Popis Farba €
18566 Comfort čierna 1/6
18567 Slim čierna 1/6
18545 Slim tyrkisová 1/6 NOVÝ
18546 Slim fialová 1/6 NOVÝ
18547 Slim Odtlačok labky 1/6 NOVÝ

3 stupne výkonu
Úroveň rýchlosti 1 na strihanie až na kožu alebo tenkú srsť
Úroveň rýchlosti 2 pre stredne hrubé vrstvy
Úroveň rýchlosti 3 pre hustú vrstvu

18547185461856718566 18545
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Sieťový/akumulátorový strihací strojček Pro 700i
• na strihanie detailov až 90 minút na jedno nabitie batérie
• automaticky adaptívne riadenie otáčok motora pre konštantný prenos výkonu bez ohľadu na typ srsti
• plynule nastaviteľná strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele umožňuje rôzne dĺžky strihu (0,5 - 2,5

mm)
• ergonomický dizajn s protišmykovým povrchom a nízka hmotnosť zaisťujú prácu bez únavy
• 3600 otáčok za minútu pre najlepší výsledok strihania
• použiteľné s káblom alebo bez neho

Súčasťou dodávky je: 1 x strojček, 1 x nastaviteľná strihacia 
hlava, 1 x chránič strihacej hlavy, 1 x nabíjacia stanica, 1 x 
sieťový kábel so zástrčkou EÚ a UK, 1 x olej, 1 x čistiaca 
kefa, 4 x pripínací hrebeň, 1 x návod na použitie

Technické údaje 18599
Napätie 3,6 V
Pohon DC motor
Strihací výkon približne 3.600 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.600 mAh
Výdrž batérie 90 min
Čas nabíjania batérie 60 min
Hmotnosť 324 g vrátane batérie

Kat.číslo Farba €
18599 modrá 1

Akumulátorový strihací strojček Turbo A5
Akumulátorový strihací strojček pre použitie na zvieratách so systémom strihacej hlavy SnapOn
• bezkomutátorový motor s vysokou rýchlosťou kĺže bez problémov aj cez hustú

srsť
• automaticky adaptívne riadenie otáčok motora pre konštantný prenos výkonu bez

ohľadu na typ srsti
• Li-Ion batéria pre až 80 minút prevádzky s 2900 mAh
• ergonomická, textúrovaná oblasť rukoväte pre pohodlné a bezpečné uchopenie
• posuvný vypínač s protišmykovým povrchom pre prácu jednou rukou
• možnosť sieťovej aj batériovej prevádzky•
• otáčky 3-stupňového motora:
• 2800/3200/3600 ot./min

• strihacia hlava nie je súčasťou dodávky

Súčasťou dodávky je: 1 x strojček bez strihacej hlavy, 1 x 
nabíjací zásobník, 1 x sieťový kábel so zástrčkou EÚ a UK, 1 
x olej, 1 x čistiaca kefka, 1 x puzdro strihacej hlavy, 1 x 
návod na použitie

Technické údaje 18598
Napätie 3,6 V
Pohon DC motor
Stríhací výkon cca 2.800 zdvihov/min / cca 3.200 

zdvihov/min / cca 3.600 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.900 mAh
Výdrž batérie 80 min
Čas nabíjania batérie 150 min
Hmotnosť 417 g vrátane batérie

Kat.číslo Farba €
18598 modrá 1/4
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Herbal Liquid - Bylinná 
tekutina
Bylinná voda na zvlhčenie vzduchu

Odporúčanie aplikácie:

• zmiešajte 10 ml Herbal Liquid s 30 - 40 ml sterilného 0,9%
fyziologického roztoku raz denne a rozprašujte alebo odparujte
• roztok je vhodný aj na použitie v ultrazvukových rozprašovačoch

Zloženie
Voda, NaCl, sorban draselný, kyselina citrónová

Kat.číslo Objem €
3211820          500 ml / Dávkovacia fľaša 1

Vyrobené v Nemecku

Súprava hrebeňového nástavca
• zaoblené hroty pre pohodlnú prácu
• odporúčané pre strihacie hlavy SnapOn #10, #15 a #30

Sada obsahuje: 10 hrebeňových 
nástavcov, vrecko na bezpečné uloženie

Kat.číslo €
1892626      1/24
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Bezdrôtový ultrazvukový inhalátor pre 
kone AirOne Flex
Inhalátor je ideálny pre kone s dýchacími problémami, napr. B. Vlhkosť 
(RAO/COB/CHOCHP), konský kašeľ, alergie, bronchitída, plesne / 
roztoče v pľúcach a mnohé ďalšie.

• najvyšší výkon rozprašovača 15 ml/min v kombinácii s optimálnou
veľkosťou častíc zaisťuje efektívnu inhaláciu

• veľmi jednoduchá obsluha a takmer bezúdržbová prevádzka
• konštrukcia odolná voči striekajúcej vode a nárazuvzdorné materiály

zaisťujú bezpečnú prevádzku
• priehľadná maska   koňa (tuba sa v panike ľahko vysunie)
• optimálne prispôsobenie masky vďaka mäkkému a pružnému

gumovému tesneniu
• prevádzka nezávislá od napájania vďaka výkonným Li-Ion batériám
• indikácia poruchy v prípade nízkej hladiny vody alebo prehriatia
• jednoduché čistenie vďaka odnímateľným ventilom

Pri tomto postupe s úpravou ventilácie (2 - 5 ml na nádych) sa zvlhčujú horné dýchacie cesty až 
po končeky priedušiek. Maximálny nebulizačný výkon je cca 15 ml/min. prispôsobené na pľúca 
koní v nepretržitej prevádzke.

Súčasťou dodávky je: AirOne Flex Nebuliser 14,8 V, inhalačná maska so silikónovým tesnením pre kone, popruh na hlavu pre masku 
pre kone, elastická pripojovacia hadica, nástenný držiak pre nebuliser, kontaktná kvapalina, dezinfekčný prostriedok, 30 x poháriky na 
lieky, ochranný prepravný kontajner, návod na obsluhu

Veľkosť bitov Veľkosť masiek
11.0 – 14.5 cm teplokrvník

> 14.5 cm studenokrvník

Technické údaje
Napätie 14,4 V
Technológia batérie Li-Ion
Čas nabíjania batérie 120 min
Životnosť 60 min

Kat.číslo Popis €
3211804 AirOne Flex bez masky 1
3211805 AirOne Flex vrátane teplokrvnej masky 1

Kat.číslo Popis Objem €
3211816 Inhalačná maska   vrátane príslušenstva teplokrvná maska   pre AirOne Flex 1
3211817 Inhalačná maska   vrátane príslušenstva studenokrvná maska   pre AirOne Flex 1
3211818 Nádobka na rozprašovač 30 kusov 1
3211819 kontaktná kvapalina 1.000 ml 1
299310 ci t dezinfekčný sprej na povrchy Erazer RTU 1.000 ml 1/12

Vyrobené v Nemecku

Nový produkt

3211805

NOVÝ



35

Ultrazvukový inhalátor pre kone AirOne
AirOne stanovuje štandardy v respiračnej liečbe a terapii pre kone. Pri 
inhalácii v pokoji je umožnené optimálne zvlhčenie oblasti priedušiek. 
Inhalátor je ideálny pre kone s dýchacími problémami, napr. B. Vlhkosť 
(RAO/COB/CHOCHP), konský kašeľ, alergie, bronchitída, plesne / roztoče 
v pľúcach a mnohé ďalšie.
• jeden z najúčinnejších inhalačných prístrojov na trhu už desaťročia
• najvyšší výkon rozprašovača s optimálnou veľkosťou častíc zároveň

zaisťuje efektívnu inhaláciu
• veľmi jednoduchá obsluha a takmer bezúdržbová prevádzka
• konštrukcia odolná voči striekajúcej vode a nárazuvzdorné materiály

zaisťujú bezpečnú prevádzku
• priehľadná maska   koňa (tuba sa v panike ľahko vysunie)
• optimálne prispôsobenie masky vďaka mäkkému a pružnému

gumovému tesneniu
• jednoduché čistenie vďaka odnímateľným ventilom
• indikácia poruchy v prípade nízkej hladiny vody alebo prehriatia
• trvalá prevádzka s prevádzkou 230 voltov

Pri tomto postupe s úpravou ventilácie (2 - 5 ml na nádych) sa zvlhčujú horné dýchacie cesty až 
po končeky priedušiek. Maximálny nebulizačný výkon je cca 15 ml/min. prispôsobené na pľúca 
koňa v nepretržitej prevádzke.

Veľkosť bitov Veľkosť masiek
< 11.0 cm Shetty / žriebä

11.0 – 14.5 cm teplokrvník
> 14.5 cm studenokrvník

Kat.číslo Popis €
3211800 AirOne bez masky 1
3211802 AirOne vrátane teplokrvnej masky 1

Kat.číslo Popis Objem €
3211810 Inhalačná maska   vrátane príslušenstva Shetty maska   pre AirOne 1
3211807 Inhalačná maska   vrátane príslušenstva teplokrvná maska   pre AirOne 1
3211809 Inhalačná maska   vrátane príslušenstva studenokrvná maska   pre AirOne 1
3211818 Nádobka na rozprašovač 30 kusov 1
3211819 kontaktná kvapalina 1.000 ml 1
299310 cit dezinfekčný sprej na povrchy Erazer RTU 1.000 ml 1/12

Vyrobené v Nemecku

Nový produkt

3211802

 Inhalátor Air-One 230 V, inhalačná maska so silikónovým tesnením pre kone, hlavový popruh na masku pre kone, elastická 
pripojovacia hadica, nástenný držiak pre inhalátor, kontaktná kvapalina, dezinfekčný prostriedok, 30 x poháriky na lieky, ochranná 
prepravná nádoba, návod na obsluhu

NOVÝ
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Zásobník na krmivo
• vyrobený z odolného plastu na použitie ako zásobník na kŕmenie alebo podobne.
• mimoriadne ľahký, a vďaka rukovätiam sa ľahko prenáša
• vrátane krytu na ochranu pred kontamináciou a hlodavcami

Kat.číslo       Farba Výška Ø €
3210251 čierna 64 cm 45 cm

Objem 70 L
1

Box na krmivo HayBox
Box pre druhovo vhodné kŕmenie koní.
Príjem krmiva je pomalý, ale stabilný a môže tak prispieť k pohode 
koňa.

• menej tráviacich problémov z pomalého jedenia
• veľmi rýchlo sa plní a ľahko sa čistí
• pevná, pozinkovaná kovová mriežka s rozstupom tyčí 6 cm
• kone jedia vo svojej prirodzenej polohe - pre stajňu, výbeh, výbeh atď.
• na cca 8 - 10 kg sena (v závislosti od štruktúry a lisovania)
• v prípade potreby pre lepšiu fixáciu je ako príslušenstvo k dispozícii pripevnenie na

podlahu alebo na stenu
• prach zo sena padá na zem cez perforovanú základnú dosku - ideálne aj na mokré

alebo zaparené seno (prebytočná voda môže odkvapkať)
• dodávka vrátane kovovej mriežky

ideálny pre alergické kone prach

Kat.číslo Šírka Hĺbka Výška €
3210373 80,8 cm 61 cm 56 cm 1 22

Kat.číslo Popis Materiál €
3210375 montážna sada na podlahu pozinkovaný kov 1/12
3210376 montážna súprava na stenu pozinkovaný kov 1
3210377 spodná doska polyethylén 1/25
3210378 Uzatváracia sada na otvorenie rámu siete pozinkovaný kov 1/250
3210379 Mriežka na seno pozinkovaný kov 1/10 NOVÝ

Vyrobené v EU

Vyrobené v Taliansku
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Sieťka na seno s úzkymi okami
• sieťka na seno s hustými okami ponúka rôzne výhody:

dlhší čas kŕmenia....

• so závesnými krúžkami

Kat.číslo Farba Veľkosť oka €
321284 čierna 5 x 5 cm 1/30 240 NOVÝ
321296 červená 5 x 5 cm 1/30 240
321297 zelená 5 x 5 cm 1/30 240
321298 modrá 5 x 5 cm 1/30 240

Kŕmidlo úsporné na stenu SlowFeed Plus
Stabilný nástenný stojan na pomalé a druhovo vhodné jedenie!Vďaka 
rozstupu mriežky 5 cm sa kone kŕmia pomaly.

• menej problémov so správaním a trávením z pomalého jedenia
• naklonená základná doska zaisťuje, že zvyšky sena skĺznu nadol
• so sklopným vekom pre rýchle a jednoduché plnenie
• horizontálny otvor v spodnej časti zabraňuje hromadeniu zvyškov

krmiva na dne a uľahčuje úplné vyprázdnenie a čistenie koša na
seno

• veľmi stabilná konštrukcia
• veľmi ľahká montáž
• vrátane držiaka na stenu
• na cca 14 kg sena (v závislosti od štruktúry a lisovania)
• ochrana proti podšľapu vďaka tyčiam siahajúcim až po zem

Kat.číslo Šírka Hĺbka Výška Vzdialenosť tyče Hmotnosť €
3225 81 cm 41 cm 114 cm 5 cm 32 kg 1

Top Seller
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Vak na seno HayBag
HayBag spája množstvo výhod v jednom produkte:
• o 15% menšie straty krmiva
• jednoduché naplnenie a čistenie
• podporuje pomalé a vhodné kŕmenie
• univerzálne použiteľné a ľahko montovateľné

v stajniach alebo na pastvinách

326102: 12 bočných otvorov s rozostupom 20 cm 
326103: 15 bočných otvorov s rozostupom 20 cm 
3224774: 12 bočných otvorov s rozostupom   20 cm

Kat.číslo Popis Farba Materiál Objem €
326102 malý čierna Plast 85 L 1/10
326103 veľký čierna Plast 195 L 1/6
3224774 malý sivá Bavlna 85 L 1/12 NOVÝ

Kat.číslo Popis Materiál €
323506 držiak na stenu pozinkovaný kov 1/10
326104 montáž na podlahu pozinkovaný kov 1

323506
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Škrabacia a čistiaca podložka KratzPad
Flexibilná podložka pre prirodzenú starostlivosť - bez akéhokoľvek náradia
Jednoduchá, flexibilná a bezpečná: podložka na škrabanie a čistenie pre kone a iné zvieratá so štruktúrou šetrnou k 
pokožke. Vďaka flexibilnej konštrukcii sa dá ľahko namontovať na rovné povrchy, okolo rohov alebo na stromy či 
stĺpy.

• špeciálna štruktúra podložky zabraňuje ranám a škrabancom na zvierati - aj pri neustálom škrabaní
• jednoduchá montáž v stajni, na ploty, na kmene stromov, na stĺpy, na steny atď.
• chráni vaše okolie: ohryzené dvere boxov, poškodené stĺpiky oplotenia alebo ohlodaná kôra stromov- 

tomuto všetkému sa dá  ľahko vyhnúť pomocou podložky
• vyrobená z odolného polyetylénu

Veľmi jednoduchá montáž pomocou skrutiek alebo klincov

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
3282838 zelená 40 cm 60 cm 1/10 400
3282839 zelená 55 cm 90 cm 1/10 120

Vyrobené v EU

Top Quality
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200 W 100 W 50 W

LED osvetlenie Comfort Pro
LED svetlo na osvetlenie vonkajších priestorov a jazdeckého 
areálu.
• integrovaná optika šošovky zaisťuje extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie
• svetlo smeruje tam, kde je to potrebné – nízke svetelné znečistenie
• odlesky a kontrast svetla a tieňa sú znížené
• chránené proti dočasnému ponoreniu a prachuvzdorné (trieda ochrany IP 67)
• s integrovanou montážnou konzolou
• vysoká kvalita
• možno namontovať na stožiare svetlometov pomocou voliteľného adaptéra (č. položky

345693).

Extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie

Technické údaje
Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výkon 120 - 130 lm/W
Uhol osvetlenia (uhol polovičného výkonu) 140 - 160 °
Životnosť čipu (L70) > 50.000
Funkcia stmievania (len pre stmievateľné svetlá ) h1…10 V , 10 V PWM, 0 - 100 kΩ odpor
Materiál Hliníkový práškový lak
Prevádzková teplota okolia -30 - 50 °C
Zobrazenie farieb (CRI) Ra > 80
Trieda ochrany IP67

5-ročná záruka

80° – 100° 140° – 160°

Top Quality
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Optika objektívu minimalizuje oslnenie a kontrast svetla a tieňa

Kat.číslo Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný tok Teplota farieb
345691 50 W 188 mm 266 mm 60 mm nemožno stlmiť 6.000 lm 5.700 K 1/8
345694 100 W 357 mm 270 mm 71 mm nemožno stlmiť 13.000 lm 5.700 K 1
345692 200 W 408 mm 309 mm 71 mm stmievateľný 26.000 lm 5.700 K 1

Kat.číslo Popis €
345693 Montážny adaptér pre svetelné stožiare (hrot Ø 76 mm) 1/16

Porovnanie osvetlenia jazdiarne Comfort Pro 200 W (ľavý obrázok) so štandardným svetlometom (pravý obrázok)

Dokonalé svetlo pre koňa a jazdca s Comfort Pro 200 W
Kone ako stepné zvieratá majú vysokú potrebu svetla a ako korisť majú veľmi široké zorné pole (340°). Vidia najmä v odtieňoch zelenej a 
modrej farby a len pomaly sa prispôsobujú zmenám medzi svetlom a tmou. LED reflektor Comfort Pro 200 W je prispôsobený týmto potrebám 
a špeciálnym vlastnostiam, a preto sa dokonale hodí ako svetlo na jazdeckú arénu. Poskytuje vysokú intenzitu svetla v rámci svetelného 
spektra vhodného pre kone. Homogénne osvetlenie znižuje oslnenie a kontrast svetla a tieňa, pričom svetlo smeruje len tam, kde je potrebné. 
Dokonalé osvetlenie pre koňa a jazdca! 
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Obehové čerpadlo C10
Obehové čerpadlo s integrovaným vykurovacím telesom pre celoročnú prevádzku.
Ideálne riešenie pre zásobovanie zvierat temperovanou vodou. Neustály pohyb vody a zapínateľné vykurovanie 
ponúka dvojitú ochranu proti zamrznutiu.
• 3-stupňové spínanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulačný režim, 2 = cirkulačný a vykurovací režim • automatické ovládanie
nastavenej teploty vody • automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia • LED na spínacej skrinke signalizuje,
či je vykurovacie teleso zapnuté a vyhrieva sa • rýchly odvzdušňovací ventil na radiátore • obehové čerpadlo s tromi
rôznymi stupňami rýchlosti • jednoduchá inštalácia  • nízke nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu • veľmi
jednoduché na údržbu • komponenty sa dajú rýchlo odpojiť a rozobrať • pre napájacie systémy s dĺžkou okruhu max.
250 m (s priemerom potrubia 3/4") • puzdro z nehrdzavejúcej ocele • indikátor prietoku a teplomer sú k dispozícii ako
voliteľné príslušenstvo • D/Š/V: 52 x 41,5 x 26,5cm

Súčasťou dodávky je: 1 x obehové čerpadlo, 1 x prietoková trubica s integrovaným 
vykurovacím telesom, 1 x spätný ventil, 1 x odvzdušňovací ventil, 1 x pretlakový ventil, 1 
x skrutkový konektor čerpadla G 1 ½" - Rp. 1" pre obehové čerpadlo

Kat.číslo    Dĺžka Šírka Výška Výkon čerpadla Vykurovací výkon €
223130 52 cm      41,5 cm     26,5 cm 50 W 3.000 W 1

Kat.číslo Popis €
223131 Prietokomer s plavákom - pripojovací závit DN25 G1" 1
223132 Pripojenie s teplomerom - veľkosť pripojenia DN25 1

Vyrobené v Nemecku
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Uzamykací hrot pre brány
• umožňuje zafixovať otvorené brány na pastvinách v
ľubovoľnej polohe • ideálne pri nastavovaní dvojkrídlových
brán na pastvinách, aby sa pri otvorení jedného krídla
zablokovala druhá polovica brány • odporúčané príslušenstvo:
Prepojenie pre bránu (442571) • vhodný pre všetky pevné a
výsuvné pastevné brány • veľmi jednoduchá a rýchla montáž,
všetky skrutky  sú súčasťou dodávky •  výška sa môže
flexibilne nastaviť pomocou drážkových otvorov.
• Materiál:pozinkovaný kov

Kat.číslo €
442572 1

Držiak na stenu/podlahu pre 
pastvinové panely
• na upevnenie pastvinových panelov na stenu alebo zem
• skrutkovacia časť kompletne žiarovo pozinkovaná

Kat.číslo €
442573 1

Spojka pre panely na pastviny
• ideálna na spojenie dvoch panelov (ploché oválne rúry)
• na bezpečné spojenie dvoch pastvinových panelov odporúčame

vždy použiť dve spojky
• umožňuje tiež spojenie pastvinových panelov cez rohy
• vhodné pre všetky pastvinové panely s bránou/bez brány
• materiál: kov žiarovo pozinkovaný

Kat.číslo €
442574 1

Elektrická mucholapka EcoKill LED
• obsahuje LED lampu pre nízku spotrebu energie a veľmi dlhú
životnosť • extrémne ľahká vďaka hliníkovej konštrukcii • vrátane
závesnej reťaze a odkvapkávacej misky • výborný pomer cena/
výkon
• odolná voči korózii a poškriabaniu
•špeciálna LED UVA lampa s vysokou atraktivitou pre hmyz

Technické údaje 299938
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m²
Vysoké napätie 2.200 V
Prevádzkový čas lampy približne 15.000 h
Materiál krytu Hliník
Rozmery (Š x H x V) 48 x 7 x 26 cm

Kat.číslo €
299938 1/3

Kat.číslo Popis Výkon €
299988 LED Náhradná rúrka 7 W 1/25

Prepojenie pre brány
• umožňuje stavbu alebo bezpečné spojenie dvojkrídlových

brán
• bezpečný uzamykací mechanizmus s aretáciou, voliteľne

uzamykateľný visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky)
• vhodné pre všetky pevné a výsuvné pasienky
Odporúčané príslušenstvo: Uzamykací hrot pre brány na 
pastviny (442572)

Kat.číslo €
442571 1
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