KATALOG

Equestrian Equipment

Markę START tworzymy z wielkim
zaangażowaniem. Nad jej rozwojem pracują osoby
chcące zmieniać oblicze tego sportu na lepsze.
Doskonale wiemy, że jeździectwo to nie tylko
wyniki na wysokim poziomie sportowym,
ale przede wszystkim osobiste sukcesy niezwykłych
ludzi. Dlatego reprezentują nas jeźdźcy ambitni
i kreatywni, którzy z oddaniem demonstrują swą
miłość do jazdy konnej.

We create our brand - START - with a great dollop
of investment and passion. People working for its
development want to improve and change the face
of horse riding for the better. We know perfectly well
that this sport is not only composed of high level
sport results, but also - and essentially - of individual
achievements of amazing people. This is why our riders
are ambitious and creative; they devotedly exhibit their
love and passion for horse riding.
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Czapki Hats
Odzież konkursowa Competition clothing
Bryczesy, Legginsy Breeches, Leggings
Rękawiczki Gloves
Kaski, Toczki Helmets
Kamzelki ochronne Safety vests
Czapsy, Sztylpy Chaps
Obuwie Riding footwear
Skarpetki Socks
Ostrogi, Paski Spurs, Stripes
Strzemiona, Puśliska Stirrups, Leather
Baty, Plcaty Whips, Riding crops
Siodła, Akcesoria Saddles, Accessories
Podkładki pod siodła Gel pads
Popręgi Girths
Lążowanie Lunging
Uwiązy lead ropes
Kantary Halters
Ogłowia i akcesoria Bridles end accessories
Wodze Reins
Wytoki, Napierśniki Martingales, Breastplates
Wędzidła Bits
Owijki, Bandaże Bandages, Bandages
Ochraniacze, Kaloszki Tendonboots, Bellboots
Derki Rugs
Akcesoria na owady Insect accessories
Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products
Siatki na siano, paśniki Haynet larges, Pasture
Lizawki, podstawki Licks, Coasters
Narzędzia Tools
Wieszaki Hangers
Tabele rozmiarów Size charts
.

Czapki Hats

Odzież konkursowa Competition clothing

Czapka baseballowa Boris

Koszulka konkursowa Alice damska

Czapka baseballowa marki START. Z przodu i z boku
interesujące hafty. Idealnie sprawdzi się podczas uprawiania
wszelkich dyscyplin sportowych. Posiada regulator rozmiaru
w postaci metalowej zapinki z grawerowanym logo.

Elegancka koszulka konkursowa z koronkowym dekoltem.
Kołnierzyk zapinany na napy w kolorze perłowym. Wykonana
z lekkiego, przewiewnego materiału.

Baseball cap Boris
Art. 10610060

1.

Competition Shirt Alice ladies
Art. 11010211

Elegant competition shirt decorated with lace collar. Fastened
on naps in pearl colour. Made of light and breathable material.

START baseball cap. In front and in the back interesting
embroidery. Perfectly suits you while playing any sport. It has
a size regulator in the form of a metal clasp with an engraved logo.
1. black,
2. darkgrey,
3. navy,
4. red
2.

XS-XL

white

Micro Polyester - 100%

Koszulka konkursowa Bertha damska
Competition Shirt Bertha ladies
Art. 11010221
3.

4.

Koszulka konkursowa z elastycznego, szybkoschnącego
materiału. Na kołnierzu ozdobiona perłowymi napami oraz
wstawkami z koronki na ramieniu.
Light competition shirt made of elastic and quick-drying material.
The collar is decorated with naps in pearl colour. There is also
eleganc lace insert on shoulders.

XS-XL
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white
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Micro Polyester - 100%

Odzież konkursowa Competition clothing

Odzież konkursowa Competition clothing

Koszulka konkursowa Patricia damska

Koszulka konkursowa Camilla damska

Koszulka konkursowa Patricia z krótkim rękawkiem. Dekolt
ozdobiony koronką oraz rzędami kryształków. Ukryte zapięcie
na napy sprawia, że koszulka wygląda niezwykle elegancko.
Rękawki wykonane z koronki.

Damska koszulka konkursowa z krótkim rękawem. Wykonana z wysokiej jakości technicznego materiału, który pozwala na idealne dopasowanie. Wyposażona w piękne guziki
z kryształkami oraz emblemat na piersi. Posiada kontrastowy
kołnierzyk i wykończenie na rękawach.

Competition Shirt Patricia ladies
Art. 11010081

Competition shirt with short sleeve.Decolletage
decorated with lace and rows of crystals. Hidden
fastener for naps makes the shirt look very elegant. Sleeves made
of lace.

XS-XL

white, navy,
pink, jasmine

Competition Shirt Camilla ladies
Art. 11010031

Women’s competition shirt with short sleeves. Equipped with
a beautiful buttons with crystals and logo on the chest. Collar
and sleeves with contrasting finish. Made of high quality technical fabric that perfectly fits to the body.

Micro Polyester - 100%

Koszulka konkursowa Nina damska
Competition shirt Nina short sleeve ladies
Art. 11010171

Lekka koszulka konkursowa wykonana z elastycznego,
przewiewnego materiału. Kołnierzyk zapinany na zatrzaski
w kolorze perłowym.
Light competition shirt made of breathable and elastic material.
Collar has naps closing buttons with pearl colour.

XS-XL
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navy
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XS-XL

navy

Micro Polyester 93%
Spandex 7%

5

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

Odzież konkursowa Competition clothing

Odzież konkursowa Competition clothing

Bryczesy StandardFull damskie

Bryczesy ContrastFull damskie

Bryczesy StandardFull męskie

Bryczesy MoreyFull męskie

Klasyczne bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej
skóry Clarino. Posiadają przednią kieszonkę zapinaną na zamek
oraz elastyczne zakończenie nogawek.

Damskie bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej
skóry Clarino. Posiadają efektowne przeszycia w kontrastującym kolorze i elastyczne zakończenie nogawek. Z przodu dwie
głębokie kieszenie.

Klasyczne bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej
skóry Clarino. Posiadają przednią kieszonkę zapinaną na zamek
oraz elastyczne zakończenie nogawek.

Bryczesy męskie z elastycznym pełnym lejem, wykonane
z materiałów najwyższej jakości. Elastyczne zakończenie
nogawek. Posiadają dwie kieszonki z przodu oraz dwie z tyłu
zapinane na guzik.

Breeches ContrastFull ladies
Art. 11310041

Breeches StandardFull ladies
Art. 11310011

Classical breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. Front pocket with zipper. Elastic pant-leg bottoms.

Women breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. They have eye-catching stitching in a contrasting color
and elastic pant-leg bottoms. In front with two deep pockets.

Bryczesy StandardFull młodzieżowe

Breeches ContrastFull kids
Art. 11310043

Klasyczne bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej
skóry Clarino. Posiadają przednią kieszonkę zapinaną na zamek
oraz elastyczne zakończenie nogawek.

Młodzieżowe bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej skóry Clarino. Posiadają efektowne przeszycia w kontrastującym kolorze i elastyczne zakończenie nogawek. Z przodu dwie
głębokie kieszenie.

Classical breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. Front pocket with zipper. Elastic pant-leg bottoms.

white

Breeches MoreyFull men
Art. 11310062

Classical breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. Front pocket with zipper. Elastic pant-leg bottoms.

Men’s breeches with elastic full seat, made of high quality
material. Stretch panels in leg bottoms. Two front pockets and two
back pockets fastened with button.

Bryczesy ContrastFull młodzieżowe

Breeches StandardFull kids
Art. 11310013

34-44
68-88
146-176

Breeches StandardFull men
Art. 11310012

Kids breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. They have eye-catching stitching in a contrasting color
and elastic pant-leg bottoms. In front with two deep pockets.

Cotton - 95%
Spandex - 5%

34-44
68-88
146-176
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white/grey

Cotton - 95%
Spandex - 5%

46-56

white

46-56

Cotton - 95%
Spandex - 5%
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navy,
black,
charcoal

Cotton - 67%
Nylon- 25%
Elastan - 8%

Bryczesy, Legginsy Breeches, Leggings

Bryczesy, Legginsy Breeches, Leggings

Bryczesy HighlandFull damskie

Bryczesy PerthDenimFull damskie

Bryczesy StandardFull damskie

Bryczesy GlasgowDenimFull młodzieżowe

Damskie bryczesy wykonane z bardzo elastycznego materiału
imitującego Jeans. Doskonale dopasowują się do ciała. Posiadają dwie okrągłe kieszonki z przodu i jedną z tyłu zdobioną
efektownym haftem.

Jeansowe bryczesy damskie z pełnym, kontrastowym lejem,
wykonane z wytrzymałego materiału. Posiadają dwie kieszonki
z przodu i z tyłu, obszyte biało-czerwonymi nićmi i przyozdobione kryształkami. Dół nogawek wykończony elastycznym
materiałem dla lepszego dopasowania.

Klasyczne bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej
skóry Clarino. Posiadają przednią kieszonkę zapinaną na zamek
oraz elastyczne zakończenie nogawek.

Młodzieżowe bryczesy z pełnym lejem. Wykonane z materiału
imitującego jeans, przeszyte kontrastową nitką. Elastyczne
zakończenie nogawek, zdobione oryginalnym printem.
Posiadają dwie kieszonki z przodu i dwie z tyłu . Tylna kieszeń
z różowym haftem w kształcie głowy konia.

Breeches PerthDenimFull ladies
Art. 11310131

Breeches HighlandFull ladies
Art. 11310081

Women’s breeches made of very flexible material similar to jeans.
Two round pockets at the front and one back pocket with eye-catching embroidery. Stretch panels in leg bottoms.

Jeans breeches with a full seat in contrasting color, made of durable material. Two front pockets and two at the back, edged with
white and red thread, decorated with crystals. Elastic pant-leg
bottoms.

Breeches StandardFull ladies
Art. 11310011

Breeches GlasgowDenimFull kids
Art. 11310203

Classical breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. Front pocket with zipper. Elastic pant-leg bottoms.

Teen breeches with full seat. Made of material imitating jeans,
stitched with a contrasting thread. Elastic leg finish, decorated
with original print. They have two pockets at the front and two
at the back. Back pocket with pink horse-shaped embroidery.

Bryczesy StandardFull młodzieżowe
Breeches StandardFull kids
Art. 11310013

Klasyczne bryczesy z pełnym lejem wykonanym z syntetycznej
skóry Clarino. Posiadają przednią kieszonkę zapinaną na zamek
oraz elastyczne zakończenie nogawek.
Classical breeches with full seat made of strong Clarino synthetic
leather. Front pocket with zipper. Elastic pant-leg bottoms.

34-44
68-88

navy,
black

34-44
68-88

Cotton - 67%
Polyester - 25%
Spandex - 8%
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navy,
grey
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Cotton - 97%
Elastan - 3%

34-44
68-88
122-176

black,
dark brown,
black

Cotton - 95%
Spandex - 5%

122-176
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black,
navy
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Cotton - 67%
Polyester - 25%
Spandex - 8%

Bryczesy, Legginsy Breeches, Leggings
Legginsy PrestonFullGrip damskie

Legginsy BlackburnFullGrip damskie

Leggings PrestonFullGrip ladies
Art. 11310401

Leggings BlackburnFullGrip ladies
Art. 11310481

Elastyczne oraz bardzo wygodne legginsy. Posiadają pełny lej
silikonowy oraz dwie praktyczne kieszenie obszyte błyszczącą,
srebrną lamówką. W pasie zastosowano szeroką gumkę również
ze srebrną nicią. W tylnej części pasa znajduję się mała kieszonka zapinana na zamek.
Very elegant and elastic leggings. They have full silicon seat, two
practical pockets decorated with glittering, silver lurex binding.
There is wide, silver lurex rubber in waist also. At the back of
waist there is little pocket fastened on zipper.

34-44

navy,
black

Polyester - 90%
Spandex - 10%

Bryczesy, Legginsy Breeches, Leggings

Very elegant and elastic leggings. They have full silicon seat, two
practical pockets decorated with glittering, silver lurex binding.
There is wide rubber in waist. At the back of waist there is little
pocket fastened on zipper.

10

navy
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Legginsy SwaleFullGrip młodzieżowe

Elastyczne legginsy idealnie dopasowujące się do sylwetki.
Na nogawkach po obu stronach posiadają praktyczne kieszenie
oraz pełny lej silikonowy gwarantujący dobrą przyczepność
podczas jazdy.

Elastyczne legginsy idealnie dopasowujące się do sylwetki.
Na nogawkach po obu stronach posiadają praktyczne kieszenie
oraz pełny lej silikonowy gwarantujący dobrą przyczepność
podczas jazdy.

Elastic leggings which ensure perfect fit. They have practical
pockets of both sides and full silicone seat for perfect grip.

Elastic leggings which ensure perfect fit. They have practical
pockets of both sides and full silicone seat for perfect grip.

34-44

146-176

Leggings SwaleFullGrip ladies
Art. 11310391

Elastyczne oraz bardzo wygodne legginsy. Posiadają pełny lej
silikonowy oraz dwie praktyczne kieszenie obszyte błyszczącą,
srebrną lamówką. W pasie zastosowano szeroką gumkę. W tylnej części pasa znajduję się mała kieszonka zapinana na zamek.

34-44

Legginsy SwaleFullGrip damskie

Polyester - 90%
Spandex - 10%

navy,
black

Polyester - 90%
Spandex - 10%

Leggings SwaleFullGrip kids
Art. 11310393
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black
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Polyester - 90%
Spandex - 10%

Rękawiczki Gloves

Rękawiczki Gloves

Rękawiczki Bohol

Rękawiczki Sumba

Wygodne rękawiczne idealnie dopasowujące się do dłoni.
Z wierzchniej strony wykonane z lycry oraz ze skóry
naturalnej w śródręczu. Miejsca trzymania wodzy zostały
dodatkokwo wzmocnione wstawki z nadrukiem
silikonowym. Zapinane na rzep.

Model całorocznych rękawiczek. W śródręczu antypoślizgowa, nakrapiana powierzchnia,
usztywniana dodatkowo w miejscach trzymania wodzy.
Zapinane na rzep.

Gloves Bohol
Art. 11410030

Comfortable gloves with perfect fit. The are made of Lycra
on the upper side and natural leather inside. Places when
wholding reins are reinforced with inserst with silicone print.
Velcro fastening.

Gloves Sumba
Art. 11410018

Yearly riding gloves. Non-slip speckled surface on pasterns
and semi-soft in places where rider holds the reins. Velcro
closure with the brand logo on the wrist.

XXS-XL

black

Rękawiczki Guinea amara
Gloves Guinea amara
Art. 11410001
XXS-L

black

Całoroczne rękawiczki wykonane z bawełnianego materiału po stronie zewnętrznej, a w śródręczu z oddychającego
materiału Amara – syntetycznej skóry zamszowej. Posiadają
wzmocnienia w miejscu trzymania wodzy.

Rękawiczki Nias

All-season gloves made of cotton material on the outside,
and the pasterns made of breathable material Amara - synthetic chamois leather. Reinforcements in place, where rider
holds the reins.

Wygodne rękawiczki wykonane z przewiewnego materiału
Air Mesh od strony wierzchniej oraz ze skóry naturalnej
z sródręczu. Posiadają wzmocnienia w miejscu trzymania
wodzy, naszyty Touch Screen na palcu oraz zapięcie na rzep.

XXS-XXL black,
brown

Comfortable gloves made of breathable Air Mesh material on
the upper side. Real leather inside with reinforced parts where
holding reins. Velcro fastening.

Rękawiczki Hajnan

Gloves Nias
Art. 11410029

6-12 years black

Gloves Hajnan
Art. 11410011

Całoroczne rękawiczki jeździeckie. Bardzo wygodny, elastyczny
model. Z zewnątrz bawełniane z wzorem biało czarnej siateczki,
w śródręczu antypoślizgowa, nakrapiana powierzchnia.
Zapinane na rzep z firmowym emblematem na nadgarstku.
All-season riding gloves. Very comfortable and elastic model.
From the outside cotton with a pattern of white & black mesh,
non-slip in the palm, speckled surface. Velcro closure with
the company emblem on the wrist.
XXS-L
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black,
brown
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XS-XL
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black/grey
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Cotton - 100%

Rękawiczki Gloves

TOUCH GLOVES

Rękawiczki Gloves

Rękawiczki Viti

Rękawiczki Corsica

Całoroczne rękawiczki ze skóry syntetycznej.
Marszczenia na zewnętrznej stronie dłoni pozwalają na lepsze
dopasowanie i zapewniają większy komfort podczas jazdy.
Zapięcie na rzep. Dodatkowo obszyte elegancką czerwoną
lamówką z napisem ‘with passion’.

Całoroczne rękawiczki Corsica zostały wykonane z cieniutkiej
skóry syntetycznej zapewniającej komfort jazdy, a zarazem
dobrą przyczepność. Na wierzchu dłoni zastosowano delikatne
dziurkowanie gwarantujące dobry przepływ powietrza. Od wewnętrznej strony naniesiony został nowoczesny, antypoślizgowy
materiał o dużej wytrzymałości. Rękawiczki zapinane na mocny
rzep z logo START.

Gloves Viti
Art. 11410020

Gloves Corica
Art. 11410021

All-season gloves made of synthetic leather. Ruffling on the outside
of a hand make them perfectly fit and provides a comfrot during
the ride. Velcro closure. Additionally edged elegant red piping with
the words ‚with passion‚.

XS-L

All-season riding gloves Corsica made of thin synthetic leather for
comfort and good grip. A delicate punch is used on the outised
for good airflow. In the palm a modern non-slip, high-strength
material is applied.

black / red

XS-XL

Rękawiczki Borneo strong skórzane

Rękawiczki Timor

Leather gloves Borneo strong
Art. 11410002

Całoroczne rękawiczki wykonane z bawełnianego materiału
po stronie zewnętrznej, a w śródręczu ze skóry naturalnej.
Posiadają wzmocnienia w miejscu trzymania wodzy.

black, white

Gloves Timor
Art. 11410012
XS-XL navy/light blue,
black/grey,
brown/light brown

All-season gloves made of cotton material on the outside,
and pasterns made of leather. Reinforcements in place, where
rider holds the reins.

Całoroczne rękawiczki Timor zostały wykonane z cieniutkiej
skóry syntetycznej, zapewniającej komfort jazdy, a zarazem
dobrą przyczepność. Na wierzchu dłoni, oraz na zgięciach
palców elastyczna wstawka w kontrastowym kolorze. W miejscu
trzymania wodzy dodatkowe wzmocnienia. Zapinane
na mocny rzep z logo START.
All-season riding gloves made of thin synthetic leather which give
you comfort while riding and also good adhesion. On the back
of the hand and folds the fingers elastic inset in a contrasting
color. In place of holding the reins additional reinforcements.
Velcro strong Velcro with the logo of START.

XXS-XXL black 100% leather

Rękawiczki Panay

Rękawiczki Flores

Gloves Panay
Art. 11410016

Całoroczne rękawiczki Panay zostały wykonane z cieniutkiej
skóry syntetycznej, zapewniającej komfort jazdy, a zarazem
dobrą przyczepność. Na wierzchu dłoni dziurkowany materiał
ułatwiający przepływ powietrza. Od wewnętrznej strony
silikonowy wzór w szachownicę zapobiegający ślizganiu
się wodzy. Zapinane na mocny rzep z logo START.
All-season gloves made of tenuous synthtetic leather providing
comfort and good adhesion. On the back of the hand perforated
material to facilitate airflow. From the inside has got silicone
pattern checkered prevent slipping reins. Fastening on strong
Velcro with START logo. ‚with passion‚.
XS-XL
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black
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XS-XL black/grey,
navy/light blue

Gloves Flores
Art. 11410013
Letnie rękawiczki Flores zostały wykonane z cieniutkiej
skóry syntetycznej, zapewniającej komfort jazdy, a zarazem
dobrą przyczepność. Na wierzchu dłoni, oraz wzdłuż palców
elastyczna wstawka w kontrastowym kolorze. Na całej
powierzchni materiał perforowany zapewniający wentylację
podczas jazdy. W miejscu trzymania wodzy dodatkowe
wzmocnienia. Zapinane na mocny rzep z logo START.
Summer gloves Flores was made of thin synthtetic leather
which gives you comfort while riding and also good adhesion.
On the back of the hand and along the fingers elastic insert
in contrasting colour. The entire surface of the material perforated
to provide ventilation while driving. In place of holding the reins
additional reinforcements. Velcro strong Velcro with the logo
of START.
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Rękawiczki Gloves

Rękawiczki Gloves

Rękawiczki Winter Foundland grip

Rękawiczki Celebes glam
Gloves Celebes glam
Art. 11410005

Winter gloves Foundland grip
Art. 11420003

Smukłe rękawiczki siateczkowe, idealne na lato. Zapinane
na rzep z logiem marki, umacniane syntetyczną skórką
ze wzmocnieniami w miejscach trzymania wodzy.

Ciepłe rękawiczki wykonane z trwałego tworzywa w śródręczu
oraz z oddychającego materiału po stronie zewnętrznej. Ocieplone
zostały specjalnym materiałem Thinsulate firmy 3M, który dzięki właściwościom mikro włókien rewelacyjnie utrzymuje ciepło, jest bardzo
lekki, niegruby, w 100% oddychający oraz hipoalergiczny. Dodatkową
ochronę przed zimnem zapewnia długi ściągacz.

Slim mesh gloves, perfect for summer. Velcro closure with brand
logo, strengthened with natural leather and reinforcements
in places where rider holds the reins.

Warm gloves made of durable material in the metacarpus and breathable
material on the outside. Insulated with a special material Thinsulate
brand 3M, which by virtue of the microfibers sensational keeps you
warm. Very light, 100% breathable and hypoallergenic. Additional protection against the cold ensures long puller.

black / black, black / dark brown

XXS-XXL black

XXS-L

Rękawiczki Jawa glam + skóra

Rękawiczki Winter Breton

Leather gloves Jawa glam + leather
Art. 11410006
Smukłe rękawiczki siateczkowe, idealne na lato. Zapinane
na rzep z logiem marki, umacniane naturalną skórą
ze wzmocnieniami w miejscach trzymania wodzy.
Slim mesh gloves, perfect for summer. Velcro closure with brand
logo, strengthened with natural leather with reinforcements
in places where rider holds the reins.

XS-XL

black

glam + leather

Rękawiczki Mindanao Diamond

TOUCH GLOVES

Winter gloves Breton
Art. 11420009
Ciepłe rękawiczki zimowe, wykonane z elastycznego materiału
podszytego mikro-polarem. W śródręczu zastosowane zostały
silikonowe wstawki w kształcie logo, które zwiększają przyczepność
do wodzy. Model dodatkowo posiada wzmocnienia w miejscu
trzymania wodzy.
Warm, winter gloves made of elastic fabric with micro-fleece lining. The
palm was made with silicone inserts in brand logo shape which increase
adhesion to reins. Additionally has got reinforcements in places where
rider holds the reins.

10-12 years
XXS-L

black / black

synthetic, micropolar

Rękawiczki Winter Vancouver

Gloves Mindanao diamond
Art. 11410008

Winter gloves Vancouver
Art. 11420008

Lekkie i przewiewne rękawiczki, od strony wewnętrznej
wykonane z materiału syntetycznego, od strony zewnętrznej
wykonane z przewiewnej siateczki. Dodatkowo posiadają
delikatne antypoślizgowe wstawki. Wzmocnienia na miejscach
trzymania wodzy. Zapinane przy nadgarstku na rzep ozdobiony
małymi cyrkoniami.

Bardzo eleganckie zimowe rękawiczki, ozdobione
ładnym pikowaniem. Bardzo wygodne, dobrze dopasowują
się do dłoni. W śródręczu posiadają praktyczne i wytrzymałe silikonowe wstawki.

Light and breathable gloves. On the inside made of synthetic
material and on the outside made of mesh. In addition, they have
a soft non-slip inserts. Reinforcements on the seats where rider
holds the reins. Fastened with Velcro wrist adorned with small
zircones.
XS-XL

16

Very elegant, winter gloves, decorated with pretty quilting.
Very comfortable, perfectly fit to the hand. In the palm practical, lasting silicone inserts.
6-12 years
XXS-XXL

white, navy, black
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black

Kaski, Toczki Helmets

Kaski, Toczki Helmets

Kask Elegance

Riding helmet Elegance
Art. 11520002

Kask Sport
1.

Kask START Sport wykonany jest z mocnego materiału
z mikrofibry. Posiada wywietrzniki z tyłu i z przodu,
regulowane paski, wyciąganą wkładkę, którą można wyprać
oraz pokrowiec w komplecie.

Bardzo elegancki kask pokryty zamszopodobnym materiałem
oraz ozdobiony delikatnym brokatem. Zapięcie pokryte
ekoskórą. Posiada wyjmowaną wkładkę, którą można prać.
Spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa.

Kask spełnia wymogi normy:
VG1 01.040 2014-12
Jednostka notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystr 2 - 90431
Nürnberg Numer jednostki notyfikowanej 0197

Kask spełnia wymogi normy:
VG1 01.040 2014-12
Jednostka notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystr 2 - 90431
Nürnberg Numer jednostki notyfikowanej 0197
Very elegant helmet covered with suede look material. Decorated
with delicate glitter. Fastenings covered with eco leather. It has
removable insert for washing it. This model meets the latest safety
standards.

2.

START Sport helmet is made of strong microfiber material. It has
vents at the back and the front, adjustable straps, a removable
liner that can be washed and the cover included.
The helmet meets the requirements of the standard:
VG1 01.040 2014-12
The notified body involved in the conformity assessment:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystr 2 - 90431
Nürnberg Number of notified body 0197

The helmet meets the requirements of the standard:
VG1 01.040 2014-12
The notified body involved in the conformity assessment:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystr 2 - 90431
Nürnberg Number of notified body 0197

3.
54
55
56
57
58

Riding helmet Sport
Art. 11520001

52-59
52-61
52-59
52-61
52-61

1. black/croco/lack,
2. black/silver,
3. black/shiny/lack,
4. black/grey
5. black/brown,

black/shiny/lack

Daszek Elegance

Helmet visor Elegance
Art. 11530005
Daszek dedykowany do kasku Start Elegance.

4.

5.

Dedicated visor for helmet Start Elegance

black
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Kaski, Toczki Helmets

Kamzelki ochronne Safety vests

Kask Winner

Kamizelka ochronna segmentowa

Wysokiej jakości kask sportowy. Wykonany z wytrzymałego
tworzywa doskonale absorbującego uderzenia. Wewnątrz
posiada wyjmowaną, miękką wkładkę zapewniającą komfort
oraz dobrze wchłaniającą pot. Posiada 3- punktowy system
wentylacji. Dzięki regulacji doskonale dopasowuje
się do kształtu głowy.

Segmentowa kamizelka ochronna, która dzięki swojej budowie
idealnie dopasowuje się do ciała.
Dodatkowo posiada regulację po bokach
i na ramionach oraz odginaną część chroniącą kość ogonową.

Riding helmet Winner
Art. 11510001

Kask spełnia wymogi normy:
VG1 01.040 2014-12
Jednostka notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystr 2 - 90431
Nürnberg Numer jednostki notyfikowanej 0197

Safety vest sectional
Art. 11610023 (kids) / Art. 11610020 (adult)

Youth sectional protective vest, adapts perfectly to the body.
Regulation on the sides and on the shoulders. Bend part which
protects the tailbone.

High quality sporty helmet. Made of durable plastic material
that perfectly absorbing impact. Inside is a removable, soft
liner ensures comfort and well absorbing sweat.It has a 3-point
ventilation system. Perfectly fits to the shape of the head because
of regulation.

S (53-54) black
M (55-58)
L (59-61)

The helmet meets the requirements of the standard:
VG1 01.040 2014-12
The notified body involved in the conformity assessment:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystr 2 - 90431
Nürnberg Number of notified body 0197

Wkładka do kaskuWinner

Daszek do kasku Winner

Replaceable lining for Helmet Winter
Art. 11530001

XS-L

black

Polyester 100%

8-14 years black

Replaceable peak for Helmet Winter
Art. 11530002

M-L

20
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XS-XL

Czapsy, Sztylpy Chaps

Czapsy, Sztylpy Chaps

Czapsy Classic skórzane

Czapsy Silicon

Czapsy wykonane ze skóry naturalnej. Posiadają elastyczną
wstawkę na całej długości, trwały zamek błyskawiczny
oraz dolne zapięcie na zatrzask. Dzięki odpowiedniemu
wyprofilowaniu idealnie dopasowują się do łydki.

Eleganckie czapsy wykonane ze skóry syntetycznej z ozdobnym,
błyszczącym paskiem na łydce. Od wewnątrz posiadają
silikonowy nadruk zwiekszający przyczepność podczas jazdy.

Chaps Silicon
Art. 11710005

Leather chaps Classic
Art. 11710004

Leather gaiters with elastic inserts for custom fit. Secured with full
lenght zips and the bottom press stud.

Elegant gaiters made of sythetic leather, decorated with shiny
strap on the calf. Inside calf there is silicone print which provides
perfect grip during horse riding.

XXS-XLW black

XS-L

100% leather

black

Czapsy Elite skórzane

Czapsy Amara

Czapsy wykonane z miękkiej skóry licowej. Posiadają elastyczną
wstawkę na całej długości, górne zapięcie na rzep oraz dolne
na zatrzask. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu bardzo
dobrze dopasowują się do łydki.

Czapsy wykonane z syntetycznej skóry Amara. Posiadają
elastyczną wstawkę na całej długości, górne zapięcie na rzep
oraz dolne na zatrzask. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu
bardzo dobrze dopasowują się do łydki.

Chaps made of soft grain leather. Elastic band over the entire
length, the upper velcro fastener and the lower clip fastening
Perfectly fits to the calf.

Chaps made of synthetic leather Amara. Elastic band over
the entire length, upper velcro fastener and the lower clip fastening. Perfectly fit to the calf.

XXS-XLW black

6-12 years black
XXS-XLW

Leather chaps Elite
Art. 11710002
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Chaps Amara
Art. 11710001

100% leather
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Amara

Obuwie Riding footwear

Obuwie Riding footwear

Sztyblety Elegance

Sztyblety Basic

Smukłe i eleganckie sztyblety wykonane z wysokiej jakości
skóry
Slim and elegant jodhpur boots made of high quality natural
leather. They have a zip at the front and a non-slip sole.

Sztyblety wykonane z dobrej jakości skóry. Posiadają
elastyczne wstawki w kostkach ułatwiające zakładanie
i zdejmowanie butów
oraz antypoślizgową, gumową podeszwę zwiększającą
stabilność.

Jodhpur boots Elegance
Art. 11810008

Jodhpur boots Basic
Art. 11810002

Jodhpurs boots made of good quality leather. Elastic inserts
at the ankles for easy donning and doffing and a non-slip sole
for good stability.

35-42

black

100% leather

35 - 45

black

100% leather

Sztyblety Professional

Sztyblety Winter Basic

Sztyblety wykonane z dobrej jakości skóry. Posiadają
zamek z tyłu, u góry zamykany na zatrzask, sznurowanie
z przodu oraz elastyczne wstawki na kostkach dla lepszego
dopasowania. Modne dekoracyjne akcenty nadają klasycznego
wyglądu.

Zimowe sztyblety z wysokiej jakości skóry wołowej, ocieplane
naturalnym futerkiem. Posiadają elastyczne wstawki
na kostkach dla lepszego dopasowania.

Jodhpur boots Professional
Art. 11810004

Winter Jodhpur boots Basic
Art. 11810006

Jodhpurs boots made of good quality leather. Zip on the back,
at the top clip fastening. Lacing at the front. Elastic inserts on
the ankle for a better fit. Fashionable, eye-catching accents give
a classic look.

35-45
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100% leather

Winter Jodhpurs with high quality cow leather, warm, natural fur
inside. Elastic inserts on the ankle for a better fit.

35 - 45
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100% leather

Obuwie Riding footwear

Obuwie Riding footwear

Oficerki VS Aachen

Buty Luciano

Oficerki wykonane z miękkiej skóry wołowej. Idealne do jazdy
wszechstronnej a także do skoków. Posiadają profilowaną łydkę
oraz elastyczną wstawkę wzdłuż zamka. Na pięcie posiadają
ochronę na zamek oraz wypustki na ostrogi. Swobodę w podbiciu gwarantuje elastyczna sznurówka, a kontrastowa podeszwa
dodaje elegancji.

Wysokiej jakości buty stajenne wykonane ze skóry. Wierzchnia
warstwa oraz podszycie jest wodooporne. Gumowa, antypoślizgowa podeszwa została ręcznie wykonana. Wokół kostki oraz
na języku zastosowano obszycie ze skóry koziej dla zwiększenia
komfortu użytkowania. Idealne także do jazdy.

Riding boots VS Aachen
Art. 11820002

Stable shoes Luciano
Art. 11850001

Allround and jumping riding boots made of soft cow leather. They
have elastic insert along the zipper and zipper cover on button
closure. They have also spurrest and elastic lace providing more
comfort during riding. Contrast sole ensure elegant look.

High quality stable boots made of leather. Upper and inner layer
are waterproof. Rubber, antislip sole is hand made. Top collar and
in-socks are made of goat leather softly padded for higher comfort.
Also ideal for horse riding.

Oficerki / Riding boots
Rozmiar / Size

Wysokość / Height

Łydka / Calf

37-XXS

44 cm

35 cm

38-LN

48 cm

35 cm

38-MXW

47 cm

38 cm

38-SN

46 cm

35 cm

38-SW

46 cm

37 cm

black
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38-XS

45 cm

35 cm

39-L

48 cm

36 cm

39-MN

47 cm

35 cm

39-MXXW

47 cm

39 cm

39-XLW

49 cm

38 cm

39-XXLXN

50 cm

35 cm

40-L

48 cm

36 cm

40-XLW

49 cm

38 cm

100% leather

35-45
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100% leather

Skarpetki Socks

Skarpety

Skarpetki Eco Logo

Skarpetki jeździeckie z klasycznym wzorem rombów. Posiadają wzmocnienia na stopie, dzięki czemu skarpetki nie przecierają się. Elastyczny nieuciskowy ściągacz utrzymuje skarpetki
na swoim miejscu. Duży wybór kolorystyczny.

„Sportowe skarpetki jeździeckie wykonane w stopie z bawełny
oraz elastycznego materiału w łydce. Cienkie, idealne przylegające do nogi.

Socks Check
Art. 11910001

Socks Eco Logo
Art. 11910008

Riding socks with classic diamond pattern. They have reinforcements on foot, so you do not lead the socks up. Not constrict
elastic welt keeps socks in place. Large selection of colors.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)
XL (43-46)

„Sports riding socks made of cotton and elastic material in the
calf. Thin, provide perfect fit to the leg.

S (31-34)
M (35-38)
L (39-42)
XL (43-46)

70% Cotton,
25% Polyamide,
5% Elastan

66% nylon
27% cotton
3% polyester
2% elastodiene
2% elastane

1. black/dark grey/light grey,
2. navy/red/blue,
3. navy/dark brown/beige,
4. dark brown/light brown/light beige,
5. brown/dark beige/turquoise,
6. navy/blue/steel grey,
7. navy/white light/grey

black,
navy,

29

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

Ostrogi, Paski Spurs, stripes

Paski do ostróg SoftStitched

Paski do ostróg

Spur straps SoftStitched
Art. 12210002

Spur straps
Art. 12210001

Paski do ostróg SoftStiched wykonane z miękkiej skóry, dzięki
czemu nie niszczą oficerek.
Spur straps Soft Stitched made of soft leather which doesn’t destroy boots.

Wytrzymałe paski do ostróg wykonane z miękkiej skóry.
Rugged spur straps made of soft leather.

Strzemiona, Puśliska Stirrups, Leather

Strzemiona Modern
Stirrups Modern
Art. 12310009

Metalowe strzemiona z szeroką, antypoślizgową stopką
zapewniającą stabilne podparcie dla stopy. Kształt strzemion
zapewnia prawidłowe ułożenie nogi podczas jazdy.
Metal stirrups with wide, antislip sole which ensures stable grip
for the foot. Anatomic shape of stirrups helps to keep legs in right
position.
12

black/silver

black/silver

Paski do ostróg Crown

Paski do ostróg Star

Spur straps Crown
Art. 12210004

rosegold

Spur straps Star
Art. 12210003

Paski do ostróg wykonane z wysokiej jako sci skóry. Przy
zapięciu ozdobione metalową koroną z cyrkoniami.

Paski do ostróg wykonane z wysokiej jako sci skóry. Przy
zapięciu ozdobione metalową gwiazdką z cyrkoniami.

Spur straps made of high quality leather. Decorated with metal
crown with strass stones.

Spur straps made of high quality leather. Decorated with metal
star with strass stones.

black/silver

black/silver
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Strzemiona, Puśliska Stirrups, Leather

Strzemiona, Puśliska Stirrups, Leather

Strzemiona Polimer

Strzemiona Fillis SS

Strzemiona Bezpieczne

Lekkie strzemiona wykonane z odpornego tworzywa. Posiadają
antypoślizgową, gumową wkładkę.

Strzemiona wykonane ze stali nierdzewnej z gumowymi,
chropowatymi wkładkami.

Light stirrups made of sturdy plastic. They have antislip rubber
inserts.

Stirrups made of stainless steel with rubber, non-slip inserts.

Strzemiona wykonane ze stali nierdzewnej z gumowymi,
chropowatymi wkładkami. Posiadają bezpieczną gumkę, która
wypina się podczas upadku, zapobiegając zaklinowaniu się nogi
w strzemieniu.
Stirrups made of stainless steel with rubber, non-slip inserts. They
have a secure rubber, which throws out during the fall, preventing
wedging a foot in the stirrup.

12

11,5, 12,5

11,5, 12,5

Wkładki do strzemion Polimer

Strzemiona Alu

Gumki do strzemion bezpieczne + zapięcie

Wkładki dedykowane do strzemion Start Polimer.
Inserts dedicated to stirrups Start Polimer.

Lekkie strzemiona aluminiowe. Z gumową wkładką
antypoślizgową. Atrakcyjne wzornictwo.

Stirrups Polymer
Art. 12310007

black/black

Stirrups pads Polimer
Art. 12330001

Stirrups Fillis SS
Art. 12310001

Stirrups Safety
Art. 12310002

Elastic rings for safety stirrups
Art. 12340001

Stirrups Alu
Art. 12310005

Lightweight aluminum stirrups. With rubber anti slip pads.
Attractive design.

12
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black

black
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Strzemiona, Puśliska Stirrups, Leather

Baty, Plcaty Whips, Riding crops

Puśliska VS skórzane

Bat dr Glossy

Bat Diamant

Puśliska skórzane, wykonane z jednego kawałka mocnej skóry.
Bardzo wytrzymałe, posiadają zaokrąglone brzegi. Sprzączki
wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokość: 2,5 cm.

Bat dresażowy z wygodną, rączką owiniętą ekoskórą. Posiada
modne okucia w kolorze rosegold.

Elegancki, bardzo efektowny, błyszczący bat pokryty na rękojeści srebrnymi cyrkoniami. Posiada srebrne okucia.

110-130 cm black/rosegold

110-120 cm white

Bat dr GlossyCrystal

Bat dr Reflex

Elegancki bat z chromowanymi okuciami oraz rzędem
ozdobnych cyrkonii.

Bat z karbowaną, antypoślizgową rączką. W oplocie zastosowano odblaskową nić.

110-130 cm black/chrome

110-130 cm neon/pink, neon/blue

Leather stirrup VS
Art. 12420001

Stirrup leather made of one piece of tough leather. Durable, with
rounded edges. Buckles made of stainless steel. Width: 2,5 cm.

135 cm,
145 cm,
155 cm

Dressage whip Diamant
Art. 12610008

Dressage whip Glossy
Art. 12610007

black, dark brown 100% leather

Puśliska VS PP-inside skórzane
Leather stirrup VS PP-lining
Art. 12420003

Skórzane puśliska podszywane taśmą nylonową. Bardzo
wytrzymałe, odporne na rozciąganie. Sprzączki wykonane
ze stali nierdzewnej. Szerokość: 2,5 cm.
Stirrup leather lined with nylon. Durable and stretch resistant.
Buckles made of stainless steel. Width: 2,5 cm.

135 cm,
145 cm,
155 cm

black, dark brown 100% leather

Puśliska DR skórzane

Dressage whip GlossyCrystal
Art. 12610006

Dressage whip Reflex
Art. 12610005

Leather stirrup DR
Art. 12410001

Puśliska wykonane sa ze skóry wołowej w kolorze czarnym.
Posiadają zapięcie typu „H”. Skóra jest miękka i elastyczna,
dodatkowo na puśliskach są skórzane nakładki.
Purples are made of cowhide in black. They have a „H” type
fastening. The skin is soft and flexible, additionally on the sleeves
are leather overlays.

75 cm,
80 cm
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100% leather
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Baty, Plcaty Whips, Riding crops

Baty, Plcaty Whips, Riding crops

Bat dr Gell

Palcat Economic

Palcat Reflex

Elastyczny bat ujeżdżeniowy z żelową rączką, która pod
wpływem ciepła idealnie dopasowywuje się do dłoni,
zapewniając komfortowy chwyt.

Palcat skokowy z antypoślizgową gumową rączką. Posiada
gumową pętle do przekładania przez nadgarstek. Oplatany
tkaniną nylonową. Wykończony klapką z tworzywa sztucznego.

Palcat z karbowaną, antypoślizgową rączką. W oplocie
zastosowano odblaskową nić.

65 cm

65 cm

Riding crop Reflex
Art. 12510005

Riding crop Economic
Art. 12510001

Dressage whip Gell
Art. 12610004

Elastic dressage whip with gel handle witch under the influence of heat perfectly adapts to the hand.
100 cm, 110 cm, 120 cm,
130 cm, 140 cm

navy, purple, red

black

neon/pink, neon/blue

Palcat Gell

Palcat GlossyCrystal

Palcat Jumping Double Crystal

Palcat skokowy START został wykonany z wysokiej jakości
materiałów. Posiada miękki oraz bardzo wygodny uchwyt
żelowy. Idealnie dopasowuje się do kształtu dłoni.

Elegancki palcat z chromowanymi okuciami oraz rzędem
ozdobnych cyrkonii.

Elegancki palcat skokowy zdobiony kryształkami. Posiada
antypoślizgową, gumowaną rączkę. Oplatany nylonem.

Riding crop Gell
Art. 12510004

Jumping crop made of high quality materials. It has a very soft
and comfortable gel handle. It adapts perfectly to the shape
of the hand.
65 cm
navy, purple, red
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Riding crop GlossyCrystal
Art. 12510006

Riding crop Jumping DoubleCrystal
Art. 12510002

Elegant jumping crop decorated with crystals. With anti slip
rubber handle. Braided with nylon.
65 cm

black/chrome

65 cm
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Siodła, akcesoria Saddles, accessories

Siodła, akcesoria Saddles, accessories

Siodło VS Winner skórzane

Pasek do siodła skórzany

Saddle VS Winner
Art. 20120001

Leather saddle strap
Art. 20220001

Siodło wszechstronne w całości wykonane ze skóry wołowej.
Wyposażone w miękkie poduszki kolanowe i umiarkowanie
głębokie siedzisko.

black

100% leather

All purpose saddle made of cow leather. Equipped with soft knee
blocks knee and moderately deep seat.

Stoper do wytoku gumowy
Rubber martingale stopper
Art. 21410002

Podogonie

Tail crupper
Art. 20210001
Podogonie szyte ręcznie wykonane z wysokiej jakości skóry.
Zapobiega przesuwaniu się siodła do przodu, w przypadku gdy
nie znajduje ono oparcia na kłębie. Dostępne w podstawowych
rozmiarach dla konia.
Boards sewn by hand made of high quality leather. Prevents the
saddle from moving forward when it does not support the withers.
Available in basic horse sizes for a horse.
16”/M, 17”/M,
17,5”/L, 18” L
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black

100% leather

PONY, COB, FULL

39

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

black

100% leather

Podkładki pod siodła Gel pads

Popręgi Girths

Popręg DR neopren elastic

Gell pad
Art. 20310001

Saddle girth DR neoprene
Art. 20510001

40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, black
65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm

Podkładka pod siodło wypełniona żelem. Doskonale układa
siodło i zapobiega jego przesuwaniu. Doskonale amortyzująca
i pochłaniająca wstrząsy. Bez korekty ułożenia siodła. Bardzo
wysoka jakość wykończenia. Zewnętrzny pokrowiec wykonany
z neoprenu, a więc bardzo łatwy do czyszczenia, zapobiegający
zsuwaniu się żelu przy siodłaniu.

Neoprenowy popręg ujeżdżeniowy. Z jednej strony popręg jest
wykończony mocnymi gumami oraz przedłużeniem ze szlufkami na przystuły siodła. Łatwy w czyszczeniu. Popręg posiada
klamry rolkowe, dzięki czemu bardzo łatwo się go zapina.

Neoprene dressage girth. On the one side girth is finished with
strong rubber and the extension of the loops for girth tabs. Easy
to clean. Girth has got a roller clamp, making it very easy to fasten.

Popręg DR MemoryFoamGrip

40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, black
65 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm, 85 cm

Neoprenowy popręg ujeżdżeniowy wykonany z pianki MemoryFoam dopasowującej się kształtem do ciała pod wpływem
ciepła. Dodatkowo na środku posiada amortyzację w postaci żelowej wstawki niwelującej ucisk na brzuchu. Posiada obustronne
gumy.

Neoprene dressage girth with elastic on both sides. Is is made of
Memory Foam which softens in reaction to body heat and adapts
to body’s shape. Additionaly is has gel insert in the middle which
eliminates pressure on belly.

Popręg VS PCV elastic

90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, black
120 cm, 125 cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm, 145 cm

Profilowany popręg PCV. Miękki, łatwy w pielęgnacji. Znacząco
ogranicza obcieranie, poprzez zwężenie w obszarze wyrostków
łokciowych, dodatkowo żelowa wkładka chroniąca brzuch
konia. Z jednej strony posiada elastyczne gumy ułatwiające
dopinanie popręgu. Posiada kółeczko umożliwiające zapinanie
wodzy pomocniczych.

Contour PVC girth. Soft and easy-care. Significantly reduces
chafing through the narrowing in the area of elbows, in addition
to the gel pad that protects the belly of the horse. On the one side it
has a flexible rubber strap for easy pinning. It has got also a circle
allowing fastening rein aids.

Podkładka pod siodło żelowa

Gel pad made of whole gel which perfectly arranged saddle
and prevents it from moving. Excellent cushioning and shock
absorbing. Without adjustment arrangement saddle. Very high
quality finish. The outer cover is made of neoprene and therefore
is very easy to clean, anti-slip gel while inserting the saddle.

Saddle girth DR MemoryFoamGrip
Art. 20510003
black

Podkładka pod siodło GelSilicon
Gel Pad with silicon
Art. 20310002
Anatomicznie profilowana, gruba oraz miękka podkładka pod
siodło z nadrukiem silikonowym na panelach amortyzująca
wstrząsy podczas jazdy.
Anatomically shaped, thick and soft saddle pad with silicone print
has shock-absorbing properties what prevents horse’s back..
Saddle girth VS PCV
Art. 20520001

black
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Popręgi Girths

Popręgi Girths

Popręg VS skórzany Anatomic

Popręg VSS skórzany Belly

110 cm, 115 cm, 120 cm, 125 cm,
130 cm, 135 cm, 140 cm

Miękko podszyty popręg skórzany profilowany anatomicznie.
Dla lepszego dopasowania wyposażony w gumy po obu stronach. Posiada trzy koluszka do wpinania wodzy pomocniczych.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Skórzany popręg z fartuchem podszyty miękką skórą. Dla
lepszego dopasowania wyposażony w gumy po obu stronach.
Elegancko ozdobiony kontrastowymi przeszyciami. Posiada solidny karabińczyk do wpięcia wytoku oraz trzy koluszka do mocowania wodzy pomocniczych. Elementy metalowe wykonane
ze stali nierdzewnej.

Softly padded leather saddle girth with integrated stud protection.
Both sides elasticated for better fitting. Decorated with contrasting
embroidery. With solid hook for martingale and three rings for
attachment of training-aids. Stainless steel fittings.

Leather saddle girth VS Anatomic
Art. 20520002

Leather saddle girth VSS Belly
Art. 20530001

Softly padded leather saddle girth. Anatomic cut, both sides elasticated for better fitting. With three rings for attachment of training
-aids. Stainless steel fittings.

110 cm, 115 cm, 120 cm, 125
cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm

black

black/white
brown

100% leather

100% leather

Popręg VS skórzany ProfileSoft elastic
Leather saddle girth VS ProfileSoft elastic
Art. 20520004

Super miękki popręg profilowany, obustronnie wykonany z
delikatnej, bardzo miękkiej skóry. Posiada 3 metalowe kółeczka
oraz obustronne gumy.
Extra soft profiled girth. Made of very delicate and soft leather on
both sides. It has 3 metal rings and elastics.

Przedłużacz do popręgu 27 cm
Saddle girth extension 27 cm
Art. 20550001
Przedłużacz do popręgu wykonany ze skóry naturalnej.
Umożliwia przedłużenie popręgu o makasymalnie 27 cm.
Pasuje do większości popręgów.
Leather girth extension. It allows to extend girth up to max 27
cm. Fits most of girths.

110 cm, 115 cm, 120 cm, 125
cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm
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100% leather

27 cm
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Lążowanie Lunging

Lążowanie Lunging

Pas do lonżowania neopren MoldedFoam

Kawecan PCV

Pas do lonżowania wykonany z solidnej taśmy parcinej podszytej miękkim neoprenem. Posiada 12 kółek ze stali nierdzewnej
oraz jedno kółko na popręgu, co pozwala na zastosowanie
różne wypięcia podczas lonżowania.

Solidny kawecan wykonany z taśmy parcianej. Regulowany na
pasku potylicznym, podgardlu oraz nachrapniku. Wzmocniony
materiałem PCV na potylicy, naczółku, paskach bocznych oraz
nachrapniku. Metolawe okucia zaczepione sa na nachrapniku za
pomocą rzepów dzięki czemu można je zdjąć do czyszczenia.

Lunging Surcingle neoprene MoldedFoam
Art. 20610002

Lunging surcingle made of sturdy web tape lined with soft neoprene. It has 12 stainless steel circles and 2 circles on girth, what
allows to use many combinations of lunging aids.

Lunging cavesson PCV
Art. 20640001

Sturdy cavesson made of web tape regulated on headpiece, under
throat and on noseband. It is strenghted with PCV material on
headpiece, browband, side straps and noseband. Fittings on noseband are deteachable what helps keep the cavesson clean.

COB, FULL

black

Gog skórzany
Leather gogue
Art. 20660001

Gog wykonany z wysokiej jakości skóry oraz linki nylonowej.
Posiada obrotowe karabińczyki oraz szeroki zakres regulacji.
Gogue made of high quality leather and nylon rope. It has rotary
snap hooks and wide range of adjustment.

COB, FULL
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Lążowanie Lunging
1.

Lążowanie Lunging

Lonża Soft Cushion

Wypinacze parciane z kółkami

Czarna wodza z linką

Lonża wykonana z miękkiego, nieparzącego materiału nylonowego. Wyposażona w obrotowy karabińczyk.
Dobrze układa się w dłoni, wyposażona jest w wygodną rączkę.
Pakowana w poręczną torbę.

Wypinacze z gumami wykonane z solidnej taśmy nylonowej.
Okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają duży zakres
regulacji.

Czarna wodza wykonana ze skóry połączonej z nylonową linką
dla zapewnienia płynnego przesuwania się. Linka mocowana jest
za pomocą karabińczyków, co zapewnia możliwość szybkiego jej
odpięcia. W komplecie szlufka na popręg.

Lunge Soft Cushion
Art. 20620001

2.

Lunge made of soft, delicate for hand nylon material. Equipped with a rotary carabiner. It fits well in the hand. Packaged
in a handy bag.

2.

Nylon side reins with rubber rings. Fittings made of stainless steel.
Large adjustment range.

Leather draw rein with round stitched nylon cord for easy
running. Carabiners on both sides providing the rains can be easily
unlocked. With leather loop.

8m
1. black/apple green,
2. black/petrol,
3. brown/turquoise,
4. navy/red,
5. navy/sky

PONY, COB, FULL

Lonża ThreeStripe

Czarna wodza parciana

Czarna wodza skórzana

Lonża wykonana z miękkiego, nieparzącego materiału nylonowego. Wyposażona w obrotowy karabińczyk. Dobrze układa
się w dłoni, wyposażona jest w wygodną rączkę. Pakowana w
poręczną torbę.

Czarna wodza wykonana z wytrzymałej taśmy parcianej bez
stoperów na całej długości. Zakończona karabińczykami
umożliwiającymi jej szybkie i wygodne wpinanie. Długość
całkowita: 540 cm, szerokość: 22 mm.

Czarna wodza wykonana z wytrzymałej skóry naturalnej.
Zakończona karabińczykami umożliwiającymi jej szybkie
i wygodne wpinanie.
Długość całkowita: 500 cm, szerokość: 18 mm.

Lunge made of soft, delicate for hand nylon material. Equipped
with a rotary carabiner. It fits well in the hand.
Packaged in a handy bag.

Draw rein made of durable webbing without stoppers along
the entire length. Finished with snap hooks. Overall length: 540
cm, width 22 mm.

Draw rein made of durable leather. Finished with snap hooks.
Overall length: 500 cm, width 18 mm.

black

100% leather

Lunge ThreeStripe
Art. 20620002
1.

Leather draw rein with cord
Art. 21310003

5.

3.

4.

Side reins with rubber rings
Art. 20650001

black

black

Draw rein
Art. 21310001

Leather draw rein
Art. 21310002

4.

3.

1. dark brown/ white/ teal,
2. petrol/ white/ navy,
3. neon pink/ white/ black,
4. neon pink/neon green/neon orange
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Uwiązy lead ropes

1.

2.

3.

Uwiąz Hard PP

Lead rope Hard PP
Art. 20710001

Uwiązy lead ropes

Uwiąz Solid PP 2m

Rodzaj : panic, snap

Lead rope Solid PP 2m
Art. 20710002

1.

Uwiąz wykonany z solidnej linki. Dostępny w wielu kolorach
z karabińczykiem snap lub panic.

Uwiąz wykonany z mocno splecionej linki. Dostępny w ciekawej gamie kolorystycznej.

2.

Lead rope made of strong material. Available in many colours
with panic hook or snap hook.

Densely braided lead rope. Available in fancy colours.
1. orange/burgundy/royal blue
2. pink/red/royal blue
3. sky blue/royal blue/brown
4. parrot green/yellow/royal blue

3.
4.
7.
5.

6.

4.

2m

2m

1. azure,
2. navy,
3. red,
4. royal blue/yellow/red,
5. black/red/white,
6. pink/navy/white,
7. royal blue/navy/white

1.

Uwiąz Economic

Lead rope Economic 2m
Art. 20710003

2.
3.

Lead rope made of durable and soft nylon material.

6. 5.

Lead rope Soft
Art. 20710006
1.

2.

2m

Rodzaj : panic, snap

Miękki, pleciony uwiąz. Dostępny w wyrazistych kolorach z
karabińczykiem snap lub panic.

1. black,
2. navy,
3. red,
4. brown/navy,
5. navy/red,
6. black/light grey,
7. black/red

7.

Soft, plaited lead rope. Available in visible colours with panic hook
or snap hook.
1.

2.

3.

4.

Uwiąz Lace

5.

5.

Rodzaj : panic, snap

Lead rope Lace 2m
Art. 20710004

3.

4.

Rodzaj : panic, snap

Uwiąz wykonany z wytrzymałego,
miękkiego materiału nylonowego.

4.

Uwiąz Soft

Rodzaj : panic, snap

Miękki uwiąz wykonany z wytrzymałej linki
nylonowej.
Soft lead rope made of durable nylon material. Available with
panic or snap hook.

2m
1. black/neon orange/neon pink,
2. black/neon orange/neon yellow,
3. neon green/neon orange/neon pink,
4. neon green/neon orange/neon yellow,
5. neon pink/blue/ice blue

2m

6.
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7.

8.

9.

10.
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11.
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1. plum/dark grey,
2. dark grey,
3. black,
4. navy,
5. brown
6. navy/red,

7. dark green/white,
8. black/red,
9. brown/turkus,
10. dark grey/petrol,
11. black/petrol

Kantary Halters

Kantary Halters

Kantar Ming Adjustable

Kantar Sheepskin vel.

Komfortowy kantar podszyty syntetycznym futerkiem.
Wykonany z podwójnej nylonowej taśmy w romby. Posiada
podwójną regulację - na potylicy oraz nachrapniku. Zapinany
na karabińczyk.

Solidny kantar podszyty naturalnym owczym futerkiem na potylicy, nachrapniku oraz paskach bocznych. Futerka mocowane
są na rzepy. Posiada obustronna regulację oraz złote okucia.

Halter Ming Adjustable
Art. 20820003

Comfortable synthetic fur lined halter. Made with double nylon
webbing in rhombus. It has a double adjustment - on headpiece
and noseband. Fastened on the hook.

PONY,
COB,
FULL

hot pink/navy/white
navy/light blue/light pink

Halter Sheepskin vel.
Art. 20820026

Solid web halter padded with real sheepskin on noseband, head
piece and side straps. Fur is deteachable and fastened on velcro.
It has also double regulation and gold fittings.

COB,
FULL

black, navy

Kantar SilverStars

Kantar BrightStar

Komfortowy kantar podszyty syntetycznym futerkiem. Wykonany z podwójnej nylonowej taśmy w srebrne gwiazdki.
Posiada podwójną regulację - na potylicy oraz nachrapniku.
Zapinany na karabińczyk.

Kantar wykonany z solidnej taśmy parcianej, miękko podszyty
i regulowany na potylicy oraz nachrapniku. Ozdobiony taśmą
w czarne gwiazdki.

Halter SilverStars
Art. 20820027

Comfortable synthetic fur lined halter. Made with double nylon
webbing in silver stars motive. It has a double adjustment - on
headpiece and noseband. Fastened on the hook.

PONY,
COB,
FULL

turquoise/turquoise

Halter BrightStar
Art. 20820022

Solid web halter softly padded and regulated on noseband and
headpiece. Decorated with tape with black stars.

PONY,
COB,
FULL

black/red,
black/blue

Kantar Sunflower

Kantar Square

Komfortowy kantar podszyty syntetycznym futerkiem. Wykonany z podwójnej nylonowej taśmy w motywy kwiatowe.
Posiada podwójną regulację - na potylicy oraz nachrapniku.
Zapinany na karabińczyk.

Kantar wykonany z solidnej taśmy parcianej, miękko podszyty i regulowany na
potylicy oraz nachrapniku. Ozdobiony
taśmą z geometrycznym wzorem.

Halter Sunflower
Art. 20820028

Comfortable synthetic fur lined halter. Made with double nylon
webbing in flower motive. It has a double adjustment - on headpiece and noseband. Fastened on the hook.
PONY,
COB,
FULL
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navy/ivory
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Halter Square
Art. 20820023

Solid web halter softly padded and regulated on noseband and headpiece. Decorated
with tape with geometric design.
PONY,
COB,
FULL
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black/light grey,
black/red

Kantary Halters

Kantary Halters
2.

1.

3.

4.

Kantar SparkleSoft

Halter Economic
Art. 20820001

Halter SparkleSoft
Art. 20820015

Kantar wykonany z podwójnej nylonowej taśmy. Posiada
podwójną regulację oraz miękkie podszycie z weluru w części
potylicznej i nachrapnikowej. Z zewnętrznej strony materiał jest
błyszczący, brokatowy.

Kantar wykonany z wytrzymałej taśmy nylonowej. Posiada
regulacje w części potylicznej oraz zapięcie na karabińczyk.
5.

6.

7.

8.

Halter made of double nylon tape. Has a double adjustment
and soft lining with velor in the headpiece and noseband section.
On the outside, the material is shiny and brocade.

PONY,
COB,
FULL

9.

10.

11.

12.

Kantar skórzany

Leather halter CupChain
Art. 20810002
Kantar wykonany z wysokiej jakości skóry bydlęcej w kolorze
czarnym. Obszyty grubą nicią, posiada podszycie z miękkiej
skóry w cześci potylicznej oraz pod nachrapnikiem. Kantar
posiada regulowany z dwóch stron nagłowek oraz podwójny
pasek nosowy. Solidne wykonanie przyozdabiają klasyczne
cyrkonie.
Halter made of high quality cowhide in black. It is trimmed with a thick thread, it has undercoat made of soft skin
in the occipital part and under the noseband. The halter has
an adjustable head and a double nasal strip adjustable on both
sides. The robust design adorns the classic rhinestones.
black/silver,
brown/gold

1.

4.

A solid leather halter with an anatomically contoured headpiece
and an anatomical noseband that reduces pressure points. Fittings made of stainless steel.

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

100% leather

1. brown/ivory/petrol,
2. red/navy,
3. orange/brown,
4. navy/white/yellow,
5. black,
6. navy/ivory/babyblue
7. aquamarine/white/black,
8. red/ivory/navy,
9. dark grey/white/raspberry,
10. dark green/apple green,
11. dark brown/ivory/sand,
12. brown/white/turquoise,
13. brown

Kantar Economic Lined
Halter Economic Lined
Art. 20820002

5.

6.

Halter made of durable nylon tape lined with
nubuck. It can be adjusted in the head piece.
Fastened on the snap hook.
PONY,
COB,
FULL

Solidny kantar skórzany z anatomicznie wyprofilowanym
paskiem potylicznym oraz anatomicznym nachrapnikiem
zmniejszającym punkty ucisku. Okucia wykonane ze stali
nierdzewnej.

52

3.

13.

Kantar wykonany z wytrzymałej taśmy
nylonowej z podszyciem z nubuku.
Posiada regulację w części potylicznej.
Zapinany na karabińczyk.

Leather halter Anatomic
Art. 20810003

PONY,
COB,
FULL

2.

100% leather

Kantar skórzany Anatomic

Halter made of durable nylon tape. It has regulations in the head
piece and snap hook clasp.
PONY,
COB,
FULL

black,
brown,
pink

PONY, COB, FULL

Kantar Economic

7.

1. black,
2. brown,
3. dark green,
4. navy,
5. red,
6. raspberry,
7. purple,
8. petrol
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8.

Kantary Halters

1.

Kantary Halters

Kantar ThreeStripe

Kantar ILoveMyMini

Efektowny kantar trójkolorowy w komplecie z pasującym
uwiązem (snap). Wykonany z podwójnej nylonowej taśmy.
Posiada podwójną regulację oraz miękkie podszycie z nubuku
w części potylicznej i nachrapnikowej.

Kantar dla źrebiąt wykonany z solidnej taśmy parcianej
ozdobiony taśmą ze srebrnym napisem „I love my mini”.
Regulowany na potylicy oraz na nachrapniku.

Halter ILoveMyMini
Art. 20820024

Halter ThreeStripe
Art. 20820017

Solid web halter for foal decorated with tape with silver writing
„I love my mini” It has regulation on headpiece and noseband.

Impressive tri-color halter complete with a matching lead rope
(snap). Made of double nylon tape. Has a double adjustment
and a soft lining with nubuck in the noseband and headpiece.

FOAL

Kantar na źrebię

1.
PONY,
COB,
FULL

red

Foal halter
Art. 20820008

1. dark brown/ white/ teal,
2. petrol / white/ navy,
3. neon pink/ white/ black,
4. neon pink/neon green/neon orange

Lekki i miękki kantar wykonany z taśmy nylonowej. Dzięki
potrójnej regulacji świetnie nadaje się dla rosnącego źrebaka.
Light and soft halter made of durable nylon webbing. Because
of triple adjustment it is perfect for a growing foal.

3.

2.

4.

FOAL
1. black, 2. lightblue, 3. navy, 4. red
2.
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3.

4.
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Ogłowia i akcesoria Bridles & accessories

Ogłowia i akcesoria Bridles & accessories

Ogłowie Calypso skórzane

Ogłowie Daphne skórzane

Ogłowie z nachrapnikiem szwedzkim wykonane z wysokiej
jakości miękkiej skóry. Na lakierowanym nachrapniku,
anatomicznym pasku potylicznym oraz na naczółku posiada
bardzo miękkie podszycie. Wszystkie paski boczne są szyte na
okrągło co dodaje ogłowiu lekkości oraz elegancji. W zestawie
solidne wodze gumowane.

Skórzane ogłowie o symetrycznym naczółku . Tego typu
naczółek pozwala na równe zapięcie nachrapnika z dwóch stron.
Osobno dopinany dwustronnie pasek podgardlany. Naczółek
V opadający, lakierowany. Zdobiony po bokach srebrnymi
cyrkoniami. Lakierowany nachrapnik typu szwedzkiego
szeroki, miękko podszywany, z zaciskowym zapięciem.
Ogłowie w komplecie z parcianymi wodzami.

Bridle Calypso
Art. 20920010

Bridle with Swedish noseband made of extremely soft leather.
Lackquered noseband, anatomic headpiece and browband are soft
padded. Straps are round sewn what provide elegant look. Solid,
rubber reins are included.

PONY, COB, FULL

black

100% leather

Bridle Daphne
Art. 20920003

Leather bridle with symmetrical browband. That type of browband
allow to fastening noseband equal from both sides. Separately
detachable double- strap dewlap. Curved and lacquered browband.
Decorated on sides with silver zircons. Lacquered, swedish
noseband softly padded with clamp clasp. Includes web bridle reins.

PONY, COB, FULL black/patent

100% leather

Ogłowie Briseis

Ogłowie Yama skórzane

Eleganckie ogłowie wykonane z wysokiej jakości, miękkiej skóry.
Posiada anatomicznie ukształtowany, szeroki pasek potyliczny,
dzięki któremu zniwelowany jest nacisk na głowę. Ma miękko
podszyty, bardzo szeroki nachrapnik szwedzki zwężany po
bokach. Opadający naczółek z trzema rzędami błyszczących
kamieni dodaje lekkości oraz elegancji. Wodze w zestawie.

Ogłowie wykonane ze skóry bydlęcej. Nachrapnik jest połączony z dwóch stron regulowanymi paskami. W zestawie wodze
parciane ze stoperami. Nachrapnik w typie kombinowanym.
Część nosowa i część potyliczna podszyte miękką, czarną skórą.
Naczółek oraz nachrapnik od strony zewnętrznej dodatkowo
obszyte skórą lakierowaną, co dodaje delikatnego uroku całości.

Bridle Yama
Art. 20910011

Bridle Briseis
Art. 20920009

Very elegant swedish bridle made of high quality, soft leather.
Thanks to anatomic, wide headpiece is more comfortable for the
horse. Patent noseband is very wide and narrow on both sides.
U line browband with 3 rows of shiny stones provides even more
elegance. Reins included.

COB, FULL
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black

100% leather

Elegant bridle made of cow leather. Contains softly padded,
shaped patent browband and soft padded noseband. Softly
padded, anatomical headpiece. Adjustable patent noseband on
both sides. Web reins included.

PONY, COB, FULL
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black

100% leather
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OgłowieVenus skórzane

Ogłowie Diamond skórzane

Ogłowie wykonane ze skóry bydlęcej. Szeroki 4,5 cm nachrapnik połączony z dwóch stron regulowanymi paskami oraz bardzo miękkie podszycie na pasku potylicznym. W zestawie
wodze parciane ze stoperami. Nachrapnik w typie szwedzkim,
bardzo miękko podszyty.Naczółek opadający, zdobiony czarno
-białymi cyrkoniami.

Ogłowie z nachrapnikiem angielskim kombinowanym. Wykonane z dobrej jakości skóry, miękko podszyte na nachrapniku.
Wyposażone w miękko podszyty, prosty naczółek z kryształkami. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. W zestawie z wodzami parcianymi o szerokości 19 mm.

Bridle Venus
Art. 20920007

Browband Diamond
Art. 20910005

Swedish bridle made of high quality leather. It has very wide 4,5
cm noseband with verysoft padding and very soft, anatomical
padded headpiece. U-shaped browband is decorated with many.
Small silver and black strass stones. Web reins included.

Bridle with flash, english noseband. Made of good quality leather,
with softly padded noseband. Equipped with softly lined, simple
browband set with crystals. Stainless steel fittings. Includes web
bridle reins, 19 mm in width.
FULL,
XFULL

black

100% leather

PONY, COB, FULL black 100% leather

SHETTY,
PONY,
COB,

Ogłowie Woden skórzane

Ogłowie U-diamond skórzane

Ogłowie wykonane ze skóry bydlęcej. Szeroki, szwedzki
nachrapnik jest połączony z dwóch stron regulowanymi
paskami. W zestawie wodze parciane ze stoperami. Część
nosowa pokryta została skórą lakierowaną. Ogłowie
posiada szeroki, anatomiczną część potyliczną. Naczółek
opada w kształcie litery „V” i ozdobiony jest błyszcącymi
wielokolorowymi diamentami.

Ogłowie z nachrapnikiem angielskim kombinowanym. Wykonane z dobrej jakości skóry, miękko podszyte na nachrapniku.
Wyposażone w efektowny, lekko wygięty naczółek z kryształkami. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
W zestawie z wodzami parcianymi o szerokości 19 mm.

Bridle Woden
Art. 20920008

Elegant bridle made of hight quality cow leather. It is real
eye-catcher thanks to multicoloured strass tones on browband
and patent leather on noseband. It has very comfortable
anatomical, softly padded, wide headpiece. Also softly padded on
wide noseband. Web reins included.
PONY, COB, FULL black, black/white 100% leather

Bridle U-diamond
Art. 20910008

Bridle with flash noseband. Made of good quality leather, with softly padded noseband. Curved cut browband set with rhinestones.
Stainless steel fittings. Includes web bridle reins, 19 mm in width.
PONY,
COB,
FULL

black

100% leather

Ogłowie Uranus skórzane

Ogłowie Mexico skórzane

Ogłowie wykonane ze skóry bydlęcej. Szeroki nachrapnik jest
połączony z dwóch stron regulowanymi paskami. W zestawie
są wodze parciane ze stoperami. Nachrapnik jest w typie
szwedzkim, regulowany podwójnym paskiem. Część nosowa,
część potyliczna i naczółek są podszyte miękką skórą. Naczółek
ozdobiony jest dużymi, syntetycznymi diamentami.

Ogłowie z nachrapnikiem meksykańskim. Rozeta nachrapnika
podszyta miękkim syntetycznym futerkiem. Wykonane
z dobrej jakości skóry. Naczółek i nachrapnik miękko podszyte
i ozdobione kontrastowym haftem. Elementy metalowe
wykonane ze stali nierdzewnej. W zestawie z wodzami
parcianymi o szerokości 19 mm.

Swedish bridle made of high quality leather.It has very soft
padding on anatomical headpiece, noseband and browband
which is decorated with big, silver strass stones. Web reins
included.

Bridle with mexican noseband. Crossing-piece padded with soft
fur. Made of good quality leather. Noseband and browband softly
padded and decorated with contrasting embroidery. Stainless steel
fittings. Includes web bridle reins, 19 mm in width.

PONY, COB, FULL black

PONY, COB, FULL black

Bridle Uranus
Art. 20920006
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100% leather

Bridle Mexico
Art. 20940001
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100% leather
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Ogłowie SimpleColor skórzane

Nachrapnik hanowerski skórzany

Ogłowie z nachrapnikiem angielskim kombinowanym.
Wykonane z dobrej jakości skóry, kontrastowo podszyte
na naczółku i nachrapniku. Posiada elegancki, prosty naczółek.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. W zestawie
z wodzami parcianymi o szerokości 19 mm.

Miękko podszyty nachrapnik hanowerski wykonany z wysokogatunkowej skóry naturalnej. Okucia ze stali nierdzewnej.

Bridle SimpleColor
Art. 20910007

Hanoverian noseband
Art. 21020001

Softly lined hanoverian noseband made of high quality leather.
Stainless steel fittings.

Bridle with flash, english noseband. Made of good quality leather,
contrast lined in noseband and browband. With simple, elegant
browband. Stainless steel fittings. Includes web bridle reins, 19
mm in width.
PONY,
COB,
FULL

black/london

PONY,
COB,
FULL

100% leather

black

100% leather

Ogłowie Simple skórzane

Nachrapnik meksykański skórzane

Ogłowie z nachrapnikiem angielskim kombinowanym.
Wykonane z dobrej jakości skóry, podszyte na naczółku
i nachrapniku. Posiada elegancki, prosty naczółek. Elementy
metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. W zestawie
z wodzami parcianymi o szerokości 19 mm.

Nachrapnik meksykański wykonany
z wysokogatunkowej, miękkiej skóry naturalnej. W części
nosowej miękko podszyty futerkiem syntetycznym. Okucia
ze stali nierdzewnej.

Bridle Simple
Art. 20910006

Mexican noseband
Art. 21020002

Mexican noseband made of high quality soft leather.
In the nose part soft synthetic fur lining. Stainless

Bridle with flash, english noseband. Made of good quality leather,
with padded noseband and browband. With simple, elegant
browband. Stainless steel fittings. Includes web bridle reins, 19
mm in width.
SHETLAND,
PONY, COB,
FULL, XFULL

black/white,
black,
brown

100% leather

PONY,
COB,
FULL

black

100% leather

Ogłowie Zeus skórzane

Paski policzkowe skórzane

Pasek do nachrapnika skórzany

Ogłowie wykonane ze skóry bydlęcej. Pasek od nachrapnika
przechodzi nad częścią potyliczną co zapobiega otarciom.
W zestawie wodze parciane ze stoperami. Nachrapnik w typie
meksykańskim zdobiony licznymi, małymi cyrkoniami, posaida
futerko naturalne.Część potyliczna oraz naczółek są podszyte
miękką, czarną skórą. Klasyczny naczółek zdobiony drobnymi
diamentami.

Zapasowe paski policzkowe wykonane ze skóry.
Zapinane na klasyczne sprzączki. Sprzedawane w
parach.
Spare cheek pieces made of leather. Fastened with
classical buckles. Sold in pairs.

Skórzany pasek do nachrapnika.
Leather noseband strap.

COB,
FULL

FULL

Cheek pieces
Art. 21030002

Browband Zeus
Art. 20940002

Mexican bridle made of high quiality cow leather. It has very
soft padded head piece and browband. Additionally noseband is
decorated with many small starss stones and sheepskin. Web reins
included
PONY, COB, FULL black
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black

100% leather

Noseband strap
Art. 21030001

black

100% leather
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100% leather
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Naczółek Janus

Naczółek Paris

Browband Janus
Art. 21010013

Browband Paris
Art. 21010018

Skórzany, V opadający naczółek z czterema rzędami
czarnych cyrkonii.

Skórzany, miękko podszywany naczółek. Z przodu jeden rząd
srebrnych i czarnych, okrągłych kryształków.

Leather, curved browband with four rows of black zircons.

Leather, softly padded browband with one row of silver and black
round crystals.
COB, FULL

COB, FULL

black

black

Naczółek Deianira

Naczółek Hades

Browband Deianira
Art. 21010023

Browband Hades
Art. 21010011

Opadający naczółek z dużymi cyrkoniami oraz skórą
lakierowaną. Bardzo miękko podszyty.

Skórzany, prosty naczółek ozdobiony dwoma rzędami drobnych
cyrkonii, a między nimi rząd większych srebrnych kryształków.

Very softly padded shaped browband with big stones and patent
leather.

Leather, simple browband with two rows of tiny zircons. Among
them row of silver larger crystals.

PONY, COB, FULL

black patent

100% leather

COB, FULL

black

Naczółek Daphne

Naczółek Adonis

Szeroki naczółek w kształcie litery V wykonany ze skóry
lakierowanej, bardzo miękko podszyty. Po bokach posiada
intesywnie mieniące się okrągłe oraz kwadratowe kamienie.

Podwójny, opadający naczółek ozdobiony czterema rzędami
błyszczących kryształków. Wykonany z dobrej jakości skóry,
niepodszyty.

Wide, patent noseband in V shape. It is very softly padded and has
blinky stones on both sides.

Double, curved browband decorated with four rows of glittering
rhinestones. Made of good quality leather, without padding.

PONY, COB, FULL

COB, FULL

Browband Daphne
Art. 21010024

Browband Adonis
Art. 21010009

black patent

100% leather

Naczółek Woden
Browband Woden
Art. 21010025

Bardzo efektowny naczółek w kształcie litery V.
Posiada 3 rzędy kamyczków. Środkowy rząd dużych kamieni
mieni się na tęczowo.
Very effective V shape browband. Middle row made of big,
rainbow stones provides stunning effect.
PONY, COB, FULL
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black

100% leather
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Naczółek Lapith
Browband Lapith
Art. 21010014

Ogłowia i akcesoria Bridles end accessories

1.

2.

3.

Skórzany, opadający miękko podszywany naczółek. Z przodu
zdobiony drobnymi srebrnymi kryształkami tworzącymi prostokąty, a miedzy nimi jasnoróżowe, kwadratowe kryształy.
Leather, curved, softly padded browband. The front decorated
with tiny silver crystals forming rectangles , and between them
pale pink, square crystals.
COB, FULL

4.

5.

black

Naczółek Talos

7.

8.

6.

Naczółek z/fr Economic
Flyfringles Economic
Art. 22230001

Jednokolorowy naczółek z długimi, miękkimi frędzelkami.
Doskonale chroni oczy konia przed natarczywymi owadami.
Zapinany po obu stronach na rzepy.
Idealnie komponuje się z kantarami START Economic Lined.
Szeroka gama kolorystyczna jak i dwa rozmiary pozwalają
dopasować naczółek do dowolnego kantara.
One-tone browband with long, soft fringe. Perfectly protects
against insistent insects. Velcro fastened on both sides. Perfectly
integrates with halters Economic Lined. A wide range of colors
and sizes allow you to match the browband to any halter.

Browband Talos
Art. 21010021

Skórzany, miękko podszywany, opadający naczółek.
Z przodu jeden rząd okrągłych kryształów mieniących
się na różne kolory.
Leather, softly padded, curved browband with one row of round
crystals sparkling on different colours.
COB, FULL

black

1. black,
2. brown,
3. dark green,
4. navy,
5. petrol,
6. purple,
7. raspberry,
8. red

Naczółek U-2lineCrystal

Naczółek z frędzelkami 3-tone

Lekko wygięty naczółek ozdobiony dwoma rzędami srebrnych
kryształków. Wykonany ze skóry, niepodszyty.

Trójkolorowy naczółek z długimi, miękkimi frędzelkami.
Doskonale chroni oczy konia przed natarczywymi owadami.
Zapinany po obu stronach na rzepy.

Browband U-2line Crystal
Art. 21010007

Slightly bent browband decorated with two rows of silver crystals.
Made of leather, not padded.

COB, FULL

Flyfringles 3-tone
Art. 22230003

Three-colored browband with long, soft tassels that perfectly protects the horse’s eyes from the insects.
Fastened on both sides with Velcro.

black

Naczółek U-2lineCrystal podszyty
Browband U-2line Crystal
Art. 21010008

Lekko wygięty naczółek ozdobiony dwoma rzędami srebrnych
kryształków. Wykonany ze skóry, miękko podszyty.
Slightly bent browband set with two rows of glittering silver crystals. Made of leather, softly padded.
COB, FULL
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black
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dark brown/white/beige,
dark brown/white/teal,
navy/white/red

Wodze Reins

Wodze Reins

Wodze parciane

Wodze gumowe BigDots

Web reins
Art. 21110004

Rubber reins BigDots
Art. 21110006

Klasyczne wodze parciane, posiadające skórzane stopery
oraz motylki do wytoku. Klasyczne zapięcie na sprzączkę.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokość
19 mm.

Wytrzymałe gumowe wodze z wyraźnym wzorem antypoślizgowym, który zapewnia stabilny chwyt. Zapinane na klasyczne
sprzączki. Posiadają motylki do wytoku.

Classic web reins with leather grips and martingale stops. Classic
buckles and stainless steel fittings. Width: 19 mm.

Durable web reins with a clear anti-slip pattern which provides
a stable grip. Leather grips, martingale stops and classic buckles.

PONY, FULL black FULL brown

FULL

Wodze skórzane

Wodze gumowane SuperGrip

Innowacyjne wodze wykonane z wysokiej jakości miękkiej
skóry. Dla stabilniejszego chwytu posiadają skórzane stopery
oraz są podszyte cienką gumką od wewnętrznej strony.
Dla wzmocnienia wewnątrz zastosowano taśmę nylonową,
dzięki czemu wodze nie rozciągają się.

Antypoślizgowe wodze parciane, wykonane z materiału
przeplatanego gumą. Posiadają skórzane stopery oraz motylki
do wytoku. Zapinane na klasyczne sprzączki. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokość 19 mm.

Leather reins
Art. 21110007

Rubber reins SuperGrip
Art. 21110001

Innovative reins made of high quality, very soft leather. They
provide perfect grip thanks to leather stops and rubber lining
on the inner side. Web tape inside prevent reins from stretching

FULL

Leather reins
Art. 21110002

black

100% leather

Wodze wykonane z bardzo dobrej jakości skóry. Posiadają stopery oraz motylki do wytoku. Zapinane na klasyczne
sprzączki. Elementy metalowe wykonane ze stali szlachetnej.
Szerokość: 16 mm.
Good quality leather reins with grips and martingale stops. Classic buckles, fittings made of stainless steel. Width: 16 mm.

FULL

66

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

black

Anti-slip web reins made of material interleaved rubber. Leather
grips and martingale stops. Classic buckles and stainless steel
fittings. Width: 19 mm.

PONY, FULL black

black

Wodze skórzane

black

Wodze gumowe
Rubber reins
Art. 21110005

Wytrzymałe gumowe wodze z zapewniającym stabilny chwyt
wzorem antypoślizgowym. Zapinane na klasyczne sprzączki.
Posiadają motylki do wytoku. Szerokość: 22 mm.
Durable rubber reins with anti-slip pattern for perfect grip. Fastened with classical buckles. With martingale stops. Width: 22 mm.

PONY, FULL black
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FULL brown

Wytoki, Napierśniki Martingales, Breastplates

Wędzidła Bits

Wytok skórzany

Wędzidło zwykłe Rubber proste

Leather martingale
Art. 21410001

Bit loosering START Rubber straight
Art. 21710007

Prosty wytok skórzany z regulowanym obwodem paska na szyję
i długością paska idącego do popręgu. Elementy metalowe
wykonane ze stali nierdzewnej.

Elastyczne wędzidło proste wykonane z gumy oraz ze stali
nierdzewnej. Grubość 2cm, średnica kółek 6,5 cm

Simple leather martingale, with adjustable neck-strap and regulated length of breast strap. Fittings made of stainless steel.

Elastic, rubber straight bit with stainless steel rings. Thickness
2cm, rings 6,5 cm

PONY, COB, FULL brown, 100% leather
black

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Napierśnik z wytokiem 5pkt skórzany

Wędzidło D-ring Rubber łamane

Breastplate with martingale 5 points
Art. 21610002
Pięciopunktowy napierśnik z odpinanym wytokiem wykonany
z najwyższej jakości skóry. Miejsca ucisku zostały podszyte
owczą skórą, a elastyczna wstawki zapewniają swobodę ruchu
jednocześnie zapobiegając przesuwaniu się siodła. Okucia
wykonane ze stali nierdzewnej.

Bit D-ring Rubber broken
Art. 21730001

Wędzidło pojedynczo łamane wykonane z gumy oraz ze stali
nierdzewnej. Posiada pierścienie typu D. Grubość 22mm
Broken, rubber D-ring bit. Thickness 22mm.

Pięciopunktowy napierśnik z odpinanym wytokiem wykonany
z najwyższej jakości skóry. Miejsca ucisku zostały podszyte owczą
skórą, a elastyczna wstawki zapewniają swobodę ruchu jednocześnie zapobiegając przesuwaniu się siodła. Okucia wykonane
ze stali nierdzewnej.
COB, FULL brown,
black

100% leather

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Napierśnik z wytokiem Elastic skórzany

Wędzidło zwykłe Double anat/ł peł 2*ł

Skórzany napierśnik z regulowanym, wypinanym wytokiem.
Po bokach wyposażony w solidne, szerokie gumy dla lepszego
dopasowania. Zapinany na klasyczne sprzączki wykonane
ze stali nierdzewnej.

Pełne wędzidło podwójnie łamane. Część wędzidła wykonana
jest z niemieckiego srebra a część ze stali nierdzewnej co zachęca konia do lepszego przyjęcia kiełzna.

Breastplate with martingale Elastic
Art. 21610001

Leather breastplate with adjustable and detachable martingale
fork. Both sides elastic for best fitting. Fastened with classical
buckles made of stainless steel.

PONY, COB, FULL
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black

100% leather

Bit loosering Double anat/joint solid 2*brok
Art. 21710006

Solid double broken snaffle bit. Made of mixed metal like stainless
steel and german silver encourages horse for better acceptance of
the bit.

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm
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Wędzidła Bits

Wędzidła Bits

Wędzidło pessoa trzy kółka

Wędzidło zwykłe Pony SS anat/ł peł 2*ł

Podwójnie łamany wielokrążek z miedzianym łącznikiem.
Wędzidło wykonane ze stali szlachetnej, pełne. Grubość 18 mm.

Podwójnie łamane wędzidło ze stali nierdzewnej z anatomicznym
łącznikiem. Dedykowane dla kucy. Grubość 14 mm, średnica
kółek 55mm

Bit pessoa three rings
Art. 21740001

Bit loosering Pony SS anat/joint solid 2xbro
Art. 21710004

Double jointed three-ring bit with copper centre part. Made
of stainless steel. Thickness 18 mm.

Double broken solid bit made of stainless steel dedicated for ponies.
Thinkness 14 mm, rings 55mm
8,5 cm/ 9,5 cm/ 10,5 cm

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Wędzidło zwykłe anat/ł n/s k/SS peł 2*ł

Wędzidło oliwkowe

Bit loosering GermanSilver anat/joint solid
Art. 21710003

Bit eggbut
Art. 21720002

Zwykłe, podwójnie łamane wędzidło z miedzianym łącznikiem.
Wykonane z niemieckiego srebra, pełne. Grubość 18 mm.

Podwójnie łamane wędzidło oliwkowe z miedzianym łącznikiem.
Wykonane ze stali szlachetnej, puste. Grubość 21 mm.

Snaffle, double jointed bit with eggbut centre part. Made
of german silver, solid. Thickness 18 mm.

Double jointed eggbut bit with cooper, eggbut centre part. Made
of stainless steel, hollow. Thickness: 21 mm.

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Wędzidło zwykłe SS pełne łamane

Wędzidło oliwkowe niemieckie srebro

Bit loosering SS solid broken
Art. 21710005

Bit eggbut german silver
Art. 21720003

Wędzidło zwykłe wykonane ze stali nierdzewnej, łamane
pojedyńczo. Grubość 16mm, średnica kółek 70mm

Podwójnie łamane wędzidło oliwkowe z miedzianym łącznikiem.
Wykonane z niemieckiego srebra, pełne. Grubość 18 mm.

Broken, solid snaffle bit made of stainless steel. Thickness 16mm,
rings 70mm

Double jointed eggbut bit with eggbut centre part. Made of german
silver, solid. Thickness 18 mm.

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Wędzidło zwykłe

Wędzidło oliwka Anatomic n/s peł

Bit loosering
Art. 21710001

Bit eggbut START Anatomic GermanSilver solid 2xbro
Art. 21720004

Zwykłe, podwójnie łamane wędzidło z miedzianym łącznikiem.
Wykonane ze stali szlachetnej, pełne. Grubość 18 mm.

Wędzidło oliwkowe pełne z łącznikiem wykonane z niemieckiego srebra wspomagającego przyjęcie kiełzna przez konia. Dla
lepszego dopasowania zostało anatomicznie wygięte, przez co
lepiej układa się w końskim pysku. Grubość 16mm, średnica
kółek 70 mm

Snaffle, double jointed bit with cooper, eggbut centre part. Made
of stainless steel, solid. Thickness: 18 mm.

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm
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11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Solid eggbut bit with joint made of German Silver. It has anatomic shape what provides better fitting to horses mouth. Thinkness
16mm, rings 70mm
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Wędzidła Bits

Wędzidło z wąsami anat/miedź/ł peł

Owijki, Bandaże Bandages, Bandages

Bandaże polarowe

Bit FullCheek anat/copper/joint full doubleb
Art. 21750001

Fleece bandages
Art. 21910001

Wędzidło z wąsami, podwójnie łamane, pełne, z obłym, miedzianym łącznikiem. Wąsy stabilizują wędzidło w pysku konia
dzięki czemu nadaje się ono dla mniej zaawansowanych jeźdźców. Grubość wędzidła 16mm

Miękkie bandaże polarowe, wykonane z wysokogatunkowego
materiału. Zapinane na rzepy. Długość: 300 cm. Zestaw 4 szt.
Soft fleece bandages, made of high quality material. Velcro fastened. Set of 4 pcs. ,300 cm long.

Double broken full cheek solid bit. This kind of bit is more stable
in horses mouth and is dedicated also for less experienced riders.
Thickness 16mm
11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Wędzidło pelham anat/ł n/s SS peł

Bit pelham GermanSilver SSrings anat/joint f
Art. 21760003
Pelham podwójnie łamany wykonany z niemieckiego srebra.
Może być używany z jedną lub dwiema wodzami. Grubość 16
mm Długość czanek 14 cm Łańcuszek w komplecie
Double broken solid pelham made of German Silver. Can be used
with one or two reins. Thickness 16 mm, shanks lenght 14 cm.
Includes curb chain.

11,5 cm/ 12,5 cm/ 13,5 cm/ 14,5 cm

Łańcuszek do pelhamu SS z haczykami
Curb chain SS with hooks
Art. 21810001

Łańcuszek do pelhamu wykonany ze stali nierdzewnej.
W komplecie 2 haczyki.
Curb chain made of stainless steel. Two hooks included.

300 cm
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red, white
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Ochraniacze, Kaloszki Tendonboots & Bellboots

Ochraniacze Rome przód
Tendonboots Rome
Art. 22010003

Komplet ochraniaczy na przednie nogi, zapinane na grube
rzepy z ozdobnym logotypem marki Start. Z zewnątrz posiadają mocną skorupę, chroniącą ścięgna przed urazami, wewnątrz
delikatny neopren. Anatomiczny kształt pozwala na swobodny
ruch.
Set of tendon protectors with strong velcro fastening with nice
Start logo. Made of durable shell outside and soft neoprene lining. They offer good protection for joints and tendons. Anatomical shape allow free movement.

Full

black

Ochraniacze, Kaloszki Tendonboots & Bellboots

Kaloszki Nylon

Bellboots Nylon with knab
Art. 22030002
Syntetyczne kaloszki od zewnętrznej części pokryte nylonową
siateczką, od wewnętrznej neoprenowe. Posiadają wypustkę,
która zapobiega przekręcaniu się kaloszków. Mocny rzep ozdobiony logo START.
Synthetic bell boots from external side covered with nylon mesh
and from the inner side neoprene. Has got special inset which
prevent turning of the bell boots. Strong Velcro decorated with
the START logo.

S, M, L, XL

black

Ochraniacze Rome tył

Kaloszki Sheepskin

Komplet ochraniaczy na tylne nogi, zapinane na grube rzepy
z ozdobnym logotypem marki Start. Z zewnątrz posiadają
mocną skorupę, chroniącą ścięgna przed urazami, wewnątrz
delikatny neopren. Anatomiczny kształt pozwala na swobodny
ruch.

Kaloszki wykonane ze skóry syntetycznej obszytej naturalnym
futerkiem owczym. Posiadają neoprenowe podszycie oraz
wzmocnione brzegi.

Fetloks Rome
Art. 22010004

Bellboots Sheepskin
Art. 22030003

Sheepskin bell boots made of synthetic leather lined with
neoprene. The edges are forced with material binding,

Set of 2 protectors for hind legs with strong velcro fastening with
nice Start logo. Made of durable shell outside and soft neoprene
lining. They offer good protection for joints and tendons. Anatomical shape allow free movement.

Full
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S, M, L, XL
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black

Derki Rugs

Derka siatkowa Combo Belly Mesh rug Combo Belly
Art. 22120003

105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm

Derki Rugs

navy

Fly blanket with hood and double chest strap. Equipped with belly
Derka siatkowa z odpinanym kapturem i podwójną regulacją
protection fastened with straps, shoulder gussets, leg straps and tailz przodu. Posiada osłonę brzucha, zapinaną na pasy, rozcięcie
na łopatkach, pasy udowe i sznurek pod ogon. Doskonale chroni cord. Perfectly protects against insects.
przed owadami.

Derka siatkowa Stars Mesh rug Stars

105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm navy

Derka siatkowa z modnym wzorem w gwiazdki, z pojedynczym
zapięciem z przodu. Posiada rozcięcia na łopatkach, pasy krzyżowe, pasy udowe , sznurek i klapę pod ogon. Na kłębie dodatkowa warstwa futerka syntetycznego zapobiegająca obtarciom.

Mesh rug with fashionable stars pattern and single chest strap.
Equipped with slits on shoulders, cross surcingles, leg straps
and anti-shifting flap on the tail with tail cord. On the withers
additional layer of synthetic fur to prevent chafing.

Art. 22120004
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105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm brickred

Derka osuszająca Jersey
Cooler rug Jersey
Art. 22140003

115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm black

Derka polarowa Cord

125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm

Osuszająca derka z podwójnym zapięciem z przodu.
Wykonana z wysokiej jakości polaru: materiału oddychającego
i szybkoschnącego. Idealnie odprowadza wilgoć. Posiada pasy
krzyżowe, wzmocnienie w postaci paska grzbietowego i pasków
piersiowych, a także sznurek pod ogon. Na kłębie dodatkowa
warstwa polaru zapobiegająca obtarciom.

Cooler rug with double chest strap. Made of high quality fleece:
breathable and quick dry fabric, Equipped with cross surcingles,
tail-cord and enhancement in strip dorsal and pectoral belts. On
the withers additional layer of synthetic fur to prevent chafing.

Cooler rug made of smooth jersey with fleece lining. Breathable
and quick dry, equipped with double chest strap. Detachable cross
Osuszająca derka z gładkiego jerseyu podszyta polarem.
surcingles and anti-shifting flap on the tail with tail-cord.
Wykonana z materiału oddychającego i szybkoschnącego.
Idealnie odprowadza wilgoć. Posiada podwójne zapięcie
z przodu i odpinane pasy krzyżowe. Klapa na ogon oraz sznurek,
zapobiegają przesuwaniu się.

Fleece rug Cord
Art. 22140004
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brown, navy

Derki Rugs

Derki Rugs

Derka padok 2-tone 0g 600d/fl

Derka padok 2-tone 0g 600d/fl
Outdoor rug 2-tone 0g 600d
Art. 22150002

1.

Padokowa derka z wypełnieniem 0g zapinana na dwa
karabińczyki. Wykonana z wodoodpornego i oddychającego
materiału RipStop o gramaturze 600 DEN od wewnątrz
podszyta polarem. Posiada rozcięcia na łopatkach, pasy
krzyżowe, pasy udowe oraz klapę i sznurek na ogon. Na kłębie
dodatkowa warstwa futerka syntetycznego, zapobiegająca
obtarciom.

Outdoor rug 2-tone 0g 600d
Art. 22150002

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Outdoor rug with filling 0g and fastened with two carabiners
panic. Made of waterproof and breathable material RipStop 600
DEN with fleece lining. Equipped with slits on the shoulders, cross
surcingles, leg straps and anti-shifting flap on the tail with tailcord. On the withers additional layer of synthetic fur to prevent
chafing.
125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 1. navy/petrol,
165 cm
2. dark blue/aqua,
3. navy/brown,
4. navy/grey,
5. black/dark grey,
6. black/green,
7. navy/red
8. navy/sky blue
2.
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Derki Rugs

Derki Rugs

Pasy do derki na nogi
Rug elasticated leg straps
Art. 22170002

Elastyczne pasy na nogi. Zakończone karabinczykami
dla łatwego zamontowania do derki.
Flexible leg straps. Finished with snap for easy adjusting
to the blanket.

Derka padok 2-tone 0g 600d/fl. highneck

105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm,
145 cm, 155 cm, 165 cm

Outdoor rug 2-tone 0g 600d fleece highneck
Art. 22150006

Wodoodporna derka padokowa. Posiada przedłużaną szyję,
która chroni przed otarciami kłębu, zapewnia ciepło bez przegrzewania konia oraz zapobiega przesuwaniu się derki do tyłu.
Z wierzchu wykonana z odpornego materiału Rip Stop 600D,
podszyta polarem. Posiada podwójne zapięcia na klatce piersiowej, pasy krzyżowe, odpinane pasy na nogi, klapę na ogon
oraz wysokie rozcięcia na łopatkach zapewniające swobodę
ruchu.

navy/ petrol

Waterproof paddock rug with higher neck in order to prevent
withers damage and keep warmth without overheating. Made
of resistant material Rip Stop 600D and lined with fleece. It has
double chest fasteners, cross belts, removable leg straps, a tail flap
and hight shoulder gussets for freedom of movement.

OS

black

Pas do derki elastyczny
Rug surcingle elastic
Art. 22170001

Wykonany z mocnego, elastycznego materiału, zapinany na solidne sprzączki, regulowany o długości maksymalnej 150 cm.
Adjustable surcingle for the rug made of strong, flexible material,
fastened with solid buckles,

Derka padok1-tone 200g 600d/fl

115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm

Outdoor rug 1-tone 200g 600d flece
Art. 22150007

Wodoodporna derka padokowa, idealna na chłodniejsze dni.
Z wierzchu wykonana z odpornego materiału Rip Stop 600D,
wypełniona 200g ociepleniem oraz dodatkowo podszyta
polarem. Posiada podwójne zapięcia na klatce piersiowej, pasy
krzyżowe, odpinane pasy na nogi, klapę na ogon oraz wysokie
rozcięcia na łopatkach zapewniające swobodę ruchu.

black

Waterproof paddock rug, ideal for colder days. Made of resistant
material Rip Stop 600D, filled with 200g warming and additionally
lined with fleece. It has double chest fasteners, cross belts, removable leg straps, a tail flap and hight shoulder gussets for freedom
of movement.

navy, black, brown
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Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products

Akcesoria na owady Insect accessories

Moskitiera z/uszami START z/frędzelkami
Fly mask with ears START with fringles
Art. 22210003

Gumki do grzywy START op500szt
Mane plaiting bands START 500 pieces
Art. 30170001

Grzebień z rączką

M Elastyczna moskitiera z gęstą, szywną siateczką na oczy.
Posiada odpinane frędzelki na nos. Zapinana na rzepy.

Comb with handle Art. 30160001

Elastic fly mask with stiff net on eyes. It has detachable nose
fringles and velcro fastening.

Grzebień z rączką wide

Comb with handle (wide) Art. 30160002

white, black

Grzebień średni

Comb medium Art. 30160004

Gumki Silicon

Mane plainting bands Silicon
Art. 30170002
Klasyczne gumki do grzywy wykonane z miękkiego,
elastycznego silikonu. Duża wytrzymałość i odpowiednia
miękkość pozwoli Ci wykonać dowolną końską fryzurę.
Zamykane opakowanie 500szt.
Classic mane plaiting bands made of soft, flexible silicone. High
strength and suitable softness will allow you to do any horse hair.
Sealed package contains 500 pieces.

Grzebień średni wide

Comb medium (wide) Art. 30160005

Szczotka Fine
Brush Fine
Art. 30130002

Plastikowa szczotka ze specjalną końcówką umożliwiającą
bezproblemowe usuwanie liniejącej sierści.
A plastic brush with a special tip for easy removal of the molting
fur.

PONY, COB, FULL

82

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

black

white, black, darkbrown
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Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products

Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products

Szczotka do głowy Unicorn

Szczotka DeluxeLeather

Head brush Unicorn
Art. 30120003

Brush DeluxeLeather
Art.30120001

Profilowana szczotka do głowy z motywem kolorowych jednorożców nadrukowanych na skórze ekologicznej. Dł 12,5 cm

Elegancka szczotka do czyszczenia sierści pokryta skórą ekologiczną. Wym. 18cm x 6cm

Szczotka DeluxeLeather z paskiem
Brush DeluxeLeather with strap
Art.30120002

Elegant eco leather brush for coat cleaning.
Size 18cm x 6cm

Elegancka, owalna szczotka z parcianym paskiem do czyszczenia sierści. Pokryta skórą ekologiczną z logo marki.
Wym. 18cm x 9cm
Elegant, oval eco leather with web strap brush for coat cleaning.
Size 18cm x 9cm

black

Szczotka do grzywy Unicorn
Mane brush Unicorn
Art. 30130005

Szczotka do grzywy i ogona z motywem kolorowych jednorożców nadrukowanych na skórze ekologicznej.
grey/black

grey/black

Szczotka do grzywy DeluxeLeather

Kopystka ze szczotką DeluxeLeather

Szczotka do grzywy i ogona pokryta skórą ekologiczną na
rękojeści.

Kopystka ze szczotką, pokryta skórą ekolgiczną na rękojeści.

grey/black

grey/black

Mane brush DeluxeLeather
Art. 30130004

black

Hoofpick DeluxeLeather
Art. 30180004

Kopystka ze szczotką Unicorn
Hoofpick Unicorn
Art. 30180005

Kopystka ze szczotką z motywem kolorowych jednorożców
nadrukowanych na skórze ekologicznej.

black
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Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products

Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products

Szczotka do grzywy GellHandle

Kopystka z/szczotką GellHandle

Plastikowa szczotka do grzywy i ogona. Posiada miękki i bardzo
wygodny uchwyt żelowy. Zapewnia łatwe rozczesywanie.

Kopystka ze szczotką i skrobaczką. Posiada miękki i bardzo
wygodny uchwyt żelowy.

Plastic brush for mane and tail. It has a very soft and comfortable
gel handle Provides easy combing.

Hoofpick with scraper. It has a very soft and comfortable gel
handle.

Mane brush GellHandle
Art. 30130003

Hoofpick with scraper GellHandle
Art. 30180002

skyblue, mintgreen
skyblue, mintgreen

Zgrzebło spiral GellHandle

Kopystka ze szczotką i skrobaczką

Zgrzebło spiralne 4 warstwowe wykonane z wysokiej jakości
stali. Posiada miękki i bardzo wygodny uchwyt żelowy.

Szczotko-kopystka ze skrobaczką.
Hoofpick with scraper.

Curry comb spiral GellHandle
Art. 30140002

Hoofpick with scraper
Art. 30180001

Spiral curry comb with 4 layers, made of high quality steel. It has
a soft and very comfortable gel holder.

dark green, black, light blue, red
lila, pink, skyblue, mintgreen
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Akcesoria do pielęgnacji konia Horse Care Products

Siatki na siano, Paśniki Haynet larges, Pasture

Zgrzebło igiełkowe duże

Zgrzebło Gell glitter

Siatka na siano

Plastikowe zgrzebło z regulowanym uchwytem na rękę.
Plastic curry-comb with regulated handle.

Miękkie zgrzebło, idealne do rozczesywania posklejanej sierści lub
usuwania martwych włosów.

„Duża siatka na siano i sianokiszonki wykonana z mocnego
nylonu. Drobne otwory w siatce o rozmiarze 4x4cm zapewniąją
mniejsze marnowanie siana.
Siatka o pojemności ok. 7kg.”

Curry large
Art. 30140001

Curry comb Gell glitter
Art. 30140003

Soft and elastic gell curry comb. Very helpful while removing dirt
and old fur from your horse.

Haynet Large nylon
Art. 30310002

Big haynet made of durable nylon. Small holes in a 4x4cm mesh
provide less wastage of hay. Capacity about 7kg.

black, brown, green, light blue, red

blue, purple, red

black/turquoise,
black/fluo green

Ściągacz do wody półokrągły

Pędzel z zatyczką

Siatka na siano

Plastikowy ściągacz do wody, usuwa nadmiar wody po kąpieli
oraz przyspiesza wysychanie.

Pędzel do kopyt wykonany z plastiku,
posiada praktyczną zatyczkę.

Plastic sweat scraper. It helps to remove sweat and water from
your horse.

Plastic hoof brush with cap what helps
keep the brush clean.

Nylonowa siatka na siano,
Wielkość oczek: 10 x 10 cm.
Nylon haynet. Feeding holes
size: 10 x 10 cm.

blue, purple

purple, blue, black

Hoof oil brush with stay
Art. 30180003

Sweat squeegee coarse curry
Art. 30150002
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Haynet nylon
Art. 30310001

violet, black, red, navy
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Lizawki, Podstawki Licks, Coasters
Sól himalajska
HimalayaSal
Art. 30620001

Sól himalajska bogata w minerały, źródło naturalnego jodu.
Nieprzetworzona i wolna od zanieczyszczeń.
Himalayan salt rich in minerals, a source of natural iodine.
Unprocessed and free of impurities.

Narzędzia Tools

Nóż do kopyt Duble Edge
Hoof knife Double Edge
Art. 50110001

Metalowy nóż do kopyt z drewnianą rączką. Prawy lub lewy.
Metal hoof knife with wooden handle. Right or left.

Nóż do kopyt Hard
Hoof knife Hard
Art. 50110002

Nóż do kopyt z drewnianą rączką. Wykonany z bardzo wytrzymałego metalu. Prawy lub lewy.
Hoof knife with wooden handle. Made of extra hard metal. Right
or left.

Cęgi 15”

Hoof nipper 15’’
Art. 50120002
Metalowe cęgi. Rozmiar 15”
Metal hoof nipper. Size: 15”

2-3 kg
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Wieszaki Hangers

Wieszak stajenny HorseHead

Tabele rozmiarów Size charts
BRYCZESY – DAMSKIE

ROZMIARY KAMIZELEK

Stable hanger HorseHead
Art. 30710001

Rozmiar

Pas x2

Długość zew.

Długość wew.

Rozmiar

Obwód klatki
piersiowej

Obwód
w pasie

Dt. od ramienia
do talii x2

34

33

85

67

8

61-63 cm

54-56 cm

64-65 cm

Wieszak stajenny wykonany z wysokiej jakości aluminium,
pokrytego teksturą. Posiada haczyk do powieszenia ogłowia lub
odzieży. Idealnie nadaje się do siodlarni, mieszkania, a także
na prezent. Wysokość wieszaka: ok. 15 cm. Do zestawu dołączone
są 2 wkręty.

36

35

87

69

10

64-66 cm

57-60 cm

64-66 cm

38

36

87

69

12

69-72 cm

65-67 cm

67-70 cm

40

38

88

69

XS/14

77-79 cm

71-74 cm

73-78 cm

42

40

88

69

S

78-81 cm

73-75 cm

79-82 cm

44

42

90

69

Hanger groom made of high quality aluminum with coated
texture. It has a hook to hang a bridle or clothing. Ideally suited
to the tack room, apartment or a gift. The height of the hanger:
approx. 15 cm. The set include 2 screws.

BRYCZESY – DAMSKIE z przedłużaną nogawką
68

33

91

72

72

35

91

72

76

36

91

72

80

38

95

72

84

40

95

72

88

42

95

72

Pas x2

Długość zew.

Długość wew.

46

36

96

71

48

39

96

71

50

40

97

71

52

42

98

72

54

45

99

72

56

47

100

73

BRYCZESY – MĘSKIE z przedłużaną nogawką
94

38

99

74

98

40

100

74

102

41

100

75

106

43

101
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77-79 cm

83-85 cm

87-92 cm

90-95 cm

XL

97-100 cm

93-98 cm

96-101 cm

Łydka po rozciągnięciu /
Calf after
stretching

Rozmiar /
Size

Wysokość
/ Height

6

25

23

26

8

28

25

28

10

28

27

30

12

31

27

30

XXS

31

29

32

XS

34

31

34

SN

37

31

34

S

37

33

36

SW

37

35

38

Łydka / Calf

DUŻE ROZMIARY CZAPSÓW /
ADULTS SIZES CHAPS

BRYCZESY – MŁODZIEŻOWE

92

84-86 cm
93-96 cm

MAŁE ROZMIARY CZAPSÓW /
KIDS SIZES CHAPS

BRYCZESY – MĘSKIE
Rozmiar

M
L

Rozmiar

Pas x2

Długość
zew.

Długość wew.

98

25

54

40

104

27

56

42

110

27

59

43

116

27

61

46

122

28

63

47

128

29

67

52

134

30

70

53

140

31

75

55

146

32

81

61

152

32

81

61

158

33

81

61

164

34

85

62

170

35

87

67

176

36

87

67

Rozmiar /
Size

93

Wysokość /
Height

Łydka /
Calf

Łydka po rozciągnięciu /
Calf after
stretching

MN

40

33

36

M

40

35

38

MW

40

37

40

MXW

40

39

42

LN

43

35

38

L

43

37

40

LW

43

39

42

XL

46

39

42

XLW

46

41

44
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