
K ATA L O G
2016



Zosia Miąskowska
& Celit
Zosia w koniach zakochała się, gdy miała 
zaledwie 3 latka. Już wtedy coś ją w nich 
urzekło. Mając 10 lat dostała swojego pierw-
szego konia - Celita. Razem z nim rozwija 
się do dzisiaj z zamiarem wystartowania na 
zawodach już w tym roku.

Zosia felt in love with horses when she was 
only 3 years old. After that she started to 
learn how to look after them and how to ride. 
Finally, when she was 10 years old her pa-
rents bought her first horse named Celit and 
she’s developing with him till today. 

Kinga Czekaj
& Libia
Kinga całe swoje życie spędziła u boku koni. Za-
czynała od jazdy WKKW na kucyku, rywalizując 
ze znacznie większymi końmi. Aktualnie startuje 
w zawodach skokowych na swoich koniach: Libii 
i Zordinie N.

 All her life she spends at the sides of the horses. She 
started in eventing on pony, competing with larger 
horses. Currently she’s competing in jumping compe-
titions with her horses : Libya and Zordiną N. 

Justyna Wacławek
& Eter
Justyna jest znana w środowisku jeździec-
kim jako Eterowa ze względu na swojego 
wiernego towarzysza Etera. Od 15 lat pasjo-
nuje się jazdą konną. Dziś łączy przyjemne 
z pożytecznym, ponieważ jazda konna to 
nie tylko jej pasja, ale również praca zawo-
dowa.
 
Justyna in the polish equestrian environment 
is better known as Eterowa, because of her 
horse Eter.15 years of her life she spends on 
adventure with horse riding. Today, horse 
riding is not only her passion but also profes-
sional work. 
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51Niesamowite jak bardzo konie 
potrafią zmienić człowieka, jak 

obcowanie z nimi, poznawanie ich 
duszy, kształtuje nasz charakter, uczy 
pokory i dyscypliny. 

Amazing how much horses can chan-
ge a man. Associating with them,
exploring their souls, shapes our cha-
racter, teaches humility and discipline.

Eterowa

„

„

Dopasowane
Perfect Fit

Modne
Fashionable

Hipoalergiczne
Hypoallergenic

Wodoodporne
Waterproof

Wiatroodporne
Windproof

Oddychające
Breathable

Rozciągliwe
Streachable
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Odzież

Cotton - 100 %black,
darkgrey, 
navy,
red

XS-XL

Koszulka polo Daria
Art. 0010410011

Modna, damska koszulka polo zaprojektowana dla 
jeźdźców z pasją. Posiada zdobienia i dwa ciekawe 
emblematy. Wykonana z bawełny doskonale prze-
puszczającej powietrze. Idealnie dopasowuje się do 
ciała. 

Fashionable, ladies polo shirt designed for riders with 
passion. Decorated with contrasting colors and two 
eye-catching embroideries. Made of cotton. Excellent 
breathability and perfect fit. 
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Micro Polyester 93%
Spandex 7%

white,
navy

XS-XL

Koszulka konkursowa Ada
Art. 0011010011

Klasyczna, damska koszulka konkursowa z krótkim 
rękawem. Zapinana na zamek zdobiony delikatnym 
drapowaniem. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny 
technicznej doskonale przepuszczającej powietrze. 

Classical, ladies competition shirt with short sleeves. 
Fastened with zipper decorated with delicate drape-
ry. Made of high quality technical fabric of supreme 
breathbility. 

Nylon - 91%,
Spandex - 9%

black/white34-44 
68-88

Frak Edith Softshell
Art. 0010920011

Elegancki, damski frak konkursowy wykonany 
z wysokiej jakości, elastycznego materiału. Dzięki 
taliowanym przeszyciom, frak idealnie dopasowuje 
się do sywletki. 
Kołnierz, mankiety oraz jedna z trzech kieszonek 
zostały wykończone białą lamówką. Całość zapinana 
na trzy guziki.

Very elegant ladies competition jacket. Slim fit cut 
emphasizes waist. Made of flexible, breathable high 
quality softshell material. Easy to wash. Fastened with 
three buttons. Has got three practical front pockets. 
Collar, cuffs and pockets are finished with white edge.

Odzież konkursowa
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Micro Polyester 93%
Spandex 7%

white/black,
white/navy

XS-XL

Koszulka konkursowa Barbara
Art. 0011010021

Bardzo elegancka, damska koszulka konkursowa. 
Wykonana z wysokiej jakości, elastycznej tkaniny 
technicznej doskonale przepuszczającej powietrze. 
Zdobiona kryształkami. Pliska i mankiety w kontra-
stowych kolorach. 

Very elegant, ladies show shirt. Made of high quality, 
elastic technical fabric of supreme breathability. De-
corated with crystals. Placket and cuffs in contrasting 
colors.

Micro Polyester 93%
Spandex 7%

navyXS-XL

Koszulka konkursowa Camilla 
Art. 0011010031

Damska koszulka konkursowa z krótkim rękawem. 
Wykonana z wysokiej jakości technicznego materia-
łu, który pozwala na idealne dopasowanie. Wyposa-
żona w piękne guziki z kryształkami oraz emblemat 
na piersi. Posiada kontrastowy kołnierzyk i wykoń-
czenie na rękawach. 

Women’s competition shirt with short sleeves. Equip-
ped 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.

Odzież konkursowa
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Bryczesy

34-44
68-88

black,
brown

Cotton – 68 %
Nylon – 24 %
Spandex – 8 %

Bryczesy AberdeenFull damskie
Art. 0011310051

Wygodne damskie bryczesy z elastycznym pełnym 
lejem, wykonane z wysokiej jakości materiału. 
Ozdobione kontrastowymi szwami. Posiadają dwie 
zaokrąglone kieszonki z przodu oraz dwie zamyka-
ne na zatrzask z tyłu.

Comfortable women’s breeches with elastic full seat, 
made of high quality material. Decorated with con-
trast stitching. Two round pockets on the front and 
two back pockets fastened with press-stud. 

34-44
68-88

black/grey,
white/grey

Cotton - 95 %
Spandex - 5 %

Bryczesy ContrastFull damskie
Art. 0011310041       

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.

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. 

Cotton - 95 %
Spandex - 5  %

black,
white

34-44
68-88

Bryczesy StandardFull damskie
Art. 0011310011

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.
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Bryczesy

Cotton – 95
Spandex - 5 %

navy34-44
68-88

Bryczesy KinrossFull damskie
Art. 0011310121

Damskie bryczesy z pełnym lejem obszytym 
kontrastową nitką. Posiadają elastyczne zakończe-
nie nogawek, przez co idealnie dopasowują się do 
nogi. Posiadają dwie kieszonki z przodu.

Ladies breeches with a full seat trimmed with 
contrasting thread. They have elastic pant-leg finish 
which perfectly fit to the leg. Two front pockets.

Cotton - 67 % 
Polyester - 25 %   
Spandex - 8 %

navy,
black

34-44
68-88

Bryczesy HighlandFull damskie
Art. 0011310081  

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

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.

Polyester - 63%
Viscose - 32 %
Elastan – 5 %

navy34-44
68-88

Bryczesy AngusFull damskie
Art. 0011310071

Wygodne damskie bryczesy z elastycznym pełnym 
lejem. Wykonane z wysokiej jakości materiału. 
Ozdobione kontrastowymi szwami. Posiadają dwie 
kieszonki z przodu i z tyłu. Na nogawkach nowo-
czesna, elastyczna wstawka dla lepszego dopaso-
wania.

Comfortable women’s breeches with full seat made 
of high quality material. Decorated with stitching in 
a contrasting color and elastic pant-leg finish. Two 
pockets at the front and two at the back.  
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Bryczesy

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

34-44
68-88

grey Cotton - 97 %
Elastan - 3 %

Bryczesy PerthDenimFull damskie
Art. 0011310131

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 materia-
łem dla lepszego dopasowania.

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, decora-
ted with crystals. Elastic pant-leg bottoms.

Polyester – 63%
Viscose - 32 %
Elastan – 5 %

black34-44
68-88

Bryczesy PerthFull damskie
Art. 0011310111

Bryczesy damskie z pełnym lejem. Modnie obszyte 
kontrastową nitką. Posiadają elastyczne zakończe-
nie nogawek i dwie kieszonki z przodu i z tyłu.

Breeches with full seat. Fashionable decorative stit-
ching in contrasting color. They have elastic pant-leg 
finish for better fit. Two front pockets and two at the 
back.
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Bryczesy

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

Polyester - 63%
Viscose - 32 %
Elastan – 5 %

black/
grey

34-44
68-88

Bryczesy StirlingFull damskie
Art. 0011310151

Modne bryczesy z kontrastowym lejem. Wykonane 
są z bardzo wysokiej jakości materiałów. Z przodu 
posiadają dwie głębokie kieszenie. Dół nogawek 
wykończony elastycznymi wkładkami dla lepszego 
dopasowania.  

Trendy breeches with contrasting funnel. Made of 
high quality materials. Two deep pockets on the 
front. At the bottom pant legs finished with elastic 
inserts for better fit.

Nylon - 85%
PU -15%

black34-44
68-88

Bryczesy SoftshellFull damskie
Art. 0011310101

Damskie bryczesy z pełnym lejem. Wykonane 
z elastycznego, przepuszczającego powietrze 
wysokiej jakości materiału softshell. Posiadają 
dwie kieszonki z przodu zapinane na zamek. Dół 
nogawek zakończony ściągaczem na rzep dla lep-
szego dopasowania. Wnętrze spodni wykończone 
polarem.

Ladies breeches with full seat. Made of flexible, 
breathable high quality softshell material. Two front 
pockets with zippers. Velcro pant-leg finish for better 
fit. Interior finished with fleece lining. 

Cotton – 64 %
Nylon – 28
Elastan – 8 %

navy/
camel

34-44
68-88

Bryczesy FifeFull damskie
Art. 0011310141

Damskie bryczesy  z kontrastowym lejem oraz 
wykończeniem kieszeni. Bryczesy wykonane 
z dobrej jakości materiałów. Posiadają dwie 
kieszonki z przodu zamykane na zamek i dwie kie-
szonki z tyłu. Dół nogawek zakończony elastyczny-
mi wstawkami dla lepszego dopasowania. 

Ladies breeches with full seat in contrasting color. 
Made of good quality materials. Two front pockets 
zippered, and two pockets at the back. Elastic pan-
t-leg finish.   
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46-56 
94-106

taupe/dark 
brown

Polyester - 63%  
Viscose - 32 %  
Elastan – 5 %

Bryczesy HebridesFull męskie
Art. 0011310162

Męskie bryczesy z pełnym lejem. Wykonane 
z wysokiej jakości materiałów. Posiadają elastyczne 
wstawki na zakończeniach nogawek dla zwięk-
szenia wygody. Kieszonki zapinane na eleganckie 
guziki, ozdobione kontrastową nicią.  

Men’s breeches with a full seat. Elastic pant-leg 
finish. Elegant pockets with buttons, decorated with 
contrasting thread. Made of high quality materials. 

46-56 navy,
black,
charcoal

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

Bryczesy MoreyFull męskie
Art. 0011310062

Bryczesy męskie z elastycznym pełnym lejem, wy-
konane z materiałów najwyższej jakości.  Elastycz-
ne zakończenie nogawek. Posiadają dwie kieszon-
ki z przodu oraz dwie z tyłu zapinane na guzik.

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. 

Cotton - 95 %
Spandex - 5  %

black,
white

46-56

Bryczesy StandardFull męskie
Art. 0011310012

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. 

Bryczesy
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Cotton – 95
Spandex - 5 %

navy/ocean,
black/grey

122-176

Bryczesy DundeeFull młodzieżowe
Art. 0011310093

Wygodne bryczesy młodzieżowe z pełnym lejem 
w dwutonowej kolorystyce. Z tyłu ozdobione 
pięknym haftem. Spodnie wciągane, z szeroką 
gumą w pasie. Dół nogawek wykończony cienkimi 
gumkami dla lepszego dopasowania.

Comfortable Youth breeches with full seat in two-to-
ne colors. On the back decorated with a beautiful 
embroidery. Breeches made with a wide elasticated 
at the waist. Pant-legs finished with thin rubber 
bands for a better fit.

Cotton - 95 % 
Spandex - 5 %

white/
grey

146-176

Bryczesy ContrastFull młodzieżowe
Art. 0011310043

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

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 %

black
122-176

white
146-176

Bryczesy StandardFull młodzieżowe
Art. 0011310013

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. 

Bryczesy
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Bryczesy
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122-176 navy Polyester - 63%  Viscose - 32 %  Elastan – 5 %

Youth breeches with a full seat. Elastic pant-leg finish making 
them perfectly fit. They have two front pockets and two at the back 
decorated with eye-catching embroidery and crystals.

Bryczesy OrkneyFull młodzieżowe
Art. 0011310173

Młodzieżowe bryczesy z pełnym lejem. Dół nogawek zakoń-
czony elastycznymi wkładkami, przez co idealnie dopasowują 
się do nogi. Posiadają dwie kieszonki z przodu i dwie z tyłu 
ozdobione pięknym haftem i kryształkami.

Nylon – 85%   PU - 15 %black146-176

Youth breeches with a full seat, Made of flexible, breathable high 
quality softshell material. Two front pockets with zippers. Velcro 
pant-leg finish for better fit. The interior of breeches finished with 
fleece lining.

Bryczesy SoftshellFull młodzieżowe
Art. 0011310103

Młodzieżowe bryczesy z pełnym lejem, Wykonane z elastycz-
nego, przepuszczającego powietrze, wysokiej jakości materiału 
softshell. Posiadają dwie kieszonki z przodu zapinane na zamek. 
Dół nogawek zakończony ściągaczem na rzep dla lepszego do-
pasowania. Wnętrze spodni wykończone miękkim materiałem.
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Bryczesy
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98-146 pink Cotton - 95 %   Spandex - 5 %

Youth breeches with silicone funnel knee and elastic inserts in the 
legs. Perfectly fit to the leg and rider could feel comfortable in the 
saddle. Flexible liners and pockets decorated with flowers.

Bryczesy KinrossKneeSilicon młodzieżowe
Art. 0011320023

Młodzieżowe bryczesy z silikonowym lejem kolanowym oraz 
elastycznymi wstawkami na dole nogawki, przez co idealnie 
dopasowują się do nogi, a jeździec pewnie czuje się w siodle. 
Elastyczne wstawki oraz kieszenie ozdobione kwiatkami.

Cotton – 95%   Spandex – 5%blue, navy122-176

Youth breeches with a full seat trimmed with contrasting thread. 
They have elastic pant-leg bottoms which perfectly fit to the leg. 
Two front pockets.

Bryczesy KinrossFull młodzieżowe
Art. 0011310123

Młodzieżowe bryczesy z pełnym lejem obszytym kontrasto-
wą nitką. Posiadają elastyczne zakończenie nogawek, przez 
co idealnie dopasowują się do nogi. Posiadają dwie kieszonki 
z przodu.
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Rękawiczki

Katalog Sprzętu Jeździeckiego

blackXXS-XXL

Rękawiczki Sumatra professional
Art. 0011410004

Profesjonalne rękawiczki jeździeckie. Wierzch 
wykonany z bawełny z domieszką elastanu, dzięki 
czemu rękawiczki idealnie dopasowują się do 
dłoni, w śródręczu wykonane z elastycznej skóry 
syntetycznej. Posiadają wzmocnienia w miejscach 
trzymania wodzy. Rzep z efektownym logo umożli-
wia regulację zapięcia.

Professional riding gloves made of cotton with 
elastan. Gloves fit perfectly to the hand, the pasterns 
are made of elastic synthetic leather. Reinforcements 
in the place where rider holds the reins. Velcro with 
an eye-catching logo can adjust the fastener.

blackXXS-XXL

Rękawiczki Borneo strong skórzane
Art. 0011410002

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

Professional riding gloves made of cotton with 
elastan. Gloves fit perfectly to the hand, the pasterns 
are made of elastic synthetic leather. Reinforcements 
in the place where rider holds the reins. Velcro with 
an eye-catching logo can adjust the fastener.

black,
brown

XXS- XXL black6-12 years

Rękawiczki Guinea amara
Art. 0011410001

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

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

blackXXS-XXL

Rękawiczki Tasmania superlight 
Art. 0011410010

Model letnich rękawiczek z przewiewną siateczką 
w górnej części dłoni. Na śródręczu antypoślizgo-
wa, nakrapiana  powierzchnia, dodatkowo wzmac-
niana w miejscach trzymania wodzy. Wsuwane na 
gumkę.

Gloves for summer with a breathable mesh on top of 
the hand. Non-slip, speckled surface on pasterns and 
semi-soft in places where rider holds the reins. Slip 
a rubber band.

black, navy, whiteXXS- XXL

Rękawiczki Ceylon Cotton
Art. 0011410009

Całoroczne rękawiczki jeździeckie. Bardzo wy-
godny, elastyczny model. Posiadają wzmocnienia 
w miejscu trzymania wodzy. Z zewnątrz baweł-
niane, na śródręczu antypoślizgowa, nakrapiana 
powierzchnia. Zapinane na rzep z logiem marki na 
nadgarstku.

Yearly riding gloves. Very convenient, flexible model. 
Reinforcements in place where rider holds the reins. 
From the outside made of cotton,  the metacarpus 
made of non-slip, speckled surface. Velcro closure 
with the brand logo on the wrist. 
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Rękawiczki

white, navy, blackXXS-XXL

Rękawiczki Mindanao Diamond  
Art. 0011410008

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

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.

black/blue,
black/red

XXS- XXL

Rękawiczki Luzon logo
Art. 0011410007

Lekkie i przewiewne rękawiczki z emblematem 
marki, idealne na lato. Zapinane na rzep przy 
nadgarstku, wzmacniane w miejscach trzymania 
wodzy. 

Light and breathable gloves with the brand logo. Per-
fect for summer. Velcro closure at the wrist, reinfor-
ced in places where rider holds the reins.  
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Rękawiczki

blackXXS-XXL

Rękawiczki Jawa glam+ skórzane 
Art. 0011410006

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.   

blackXXS- XXL

Rękawiczki Celebes glam
Art. 0011410005

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

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

black/green, navy/redXXS-XXL

Rękawiczki Winter Spitsbergen
Art. 0011420007

Ciepłe rękawiczki wykonane z materiału Amara 
w śródręczu oraz z oddychającego materiału po 
stronie zewnętrznej. Ocieplone zostały specjalnym 
materiałem Thinsulate firmy 3M. Dodatkową 
ochronę przed zimnem zapewnia długi ściągacz.

Warm gloves made of Amara material in the me-
tacarpus and breathable material on the outside. 
Insulated with special material Thinsulate brand 
3M. Additional protection against the cold ensures 
long puller.

black, dark brownXXS-XXL

Rękawiczki Winter Banks palm 
Art. 0011420005

Ciepłe rękawiczki zapinane na rzep w nadgarstku, 
przez co dobrze trzymają  się na dłoni.

Warm gloves with velcro closure at the wrist, makes 
them fit perfectly. 

black, dark brownXXS- XXL

Rękawiczki Winter Foundland grip 
Art. 0011420003

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

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.
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Rękawiczki
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black6-12 years
XXS-XXL

Rękawiczki Winter Vancouver 
Art. 0011420008

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

Very elegant, winter gloves, decorated with pretty 
quilting. Very comfortable, perfectly fit to the hand. 
In the palm practical, lasting silicone inserts. 

blackXXS- XXL

Rękawiczki Winter Devon logo
Art. 0011420006

Ciepłe rękawiczki zimowe, wykonane z elastyczne-
go mikro-polaru. W śródręczu zastosowane zostały 
silikonowe wstawki w kształcie logo, które zwięk-
szają przyczepność do wodzy.

Warm winter gloves, made of flexible micro fleece. 
The palm was made with silicone inserts brand logo 
shape, which increase adhesion to reins.
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Kaski
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black/silver,
black/brown,
black/grey

52-61 

Kask Sport 
Art. 0011520001

Doskonały kask dla rekreacji w przystępnej cenie. 
Powłoka kasku wykonana jest z mocnego mate-
riału z mikrofibry. Posiada wywietrzniki z tyłu 
i z przodu, regulowane paski, wyciąganą wkładkę, 
którą można wyprać oraz pokrowiec w komplecie.

Perfect helmet for recreation in low price. The shell 
of the helmet is made of a strong microfiber ma-
terial. Vents at the back and the front, adjustable 
straps, removable insert, which can be washed. 
Cover included. 
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Kaski / Kamizelki ochronne

black8-14 years

Tabela rozmiarów znajduje się na str. 51.

Kamizelka ochronna segmentowa Velcro 
młodzieżowa
Art. 0011610023

Młodzieżowa 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.

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

black

XS (50 cm - 52 cm), 
S (53 cm - 54 cm),
M (55 cm - 58 cm), 
L (59 cm - 61 cm)

Kask Winner
Art. 0011510001

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

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.
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Kamizelki ochronne

blackXS-XL

Tabela rozmiarów znajduje się na str. 51.

Kamizelka ochronna segmentowa Velcro
Art. 0011610020

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. 

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

100% leatherblackXXS-XLW

Tabela rozmiarów znajduje się na str. 51.

Czapsy Elite skórzane
Art. 0011710002

Czapsy wykonane z miękkiej skóry licowej. Posia-
dają 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. 

Amarablack6-12 years
XXS-XLW

Tabela rozmiarów znajduje się na str. 51.

Czapsy Amara
Art. 0011710001

Czapsy wykonane z syntetycznej skóry Amara. Po-
siadają 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 synthetic leather  Amara.  Elastic 
band over the entire length, upper velcro fastener 
and the lower clip fastening. Perfectly fit to the calf.

23



Katalog Sprzętu Jeździeckiego

Obuwie jeździeckie

100% leatherblack35-45

Sztyblety Professional
Art. 0011810004

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

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.

100% leatherblack35, 42, 43, 44, 45

Sztyblety Basic 
Art. 0011810002

Sztyblety wykonane z dobrej jakości skóry. Posia-
dają elastyczne wstawki w kostkach ułatwiające 
zakładanie i zdejmowanie butów oraz antypośli-
zgową, gumową podeszwę zwiększającą stabilność.

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.

100% leatherblack36-41

Sztyblety Comfort
Art. 0011810001

Sztyblety wykonane z dobrej jakości skóry. Posia-
dają elastyczne wstawki w kostkach ułatwiające 
zakładanie i zdejmowanie butów oraz antypośli-
zgową, gumową podeszwę zwiększającą stabilność.

Very comfortable jodhpurs leather boots. Elastic in-
serts at the ankles for easy donning and doffing and 
a non-slip sole for good stability.
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100% leatherblack35, 42, 43, 44, 45

Sztyblety Winter Basic
Art. 0011810006

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

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

100% leatherblack36-41

Sztyblety Winter Comfort
Art. 0011810005

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

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

Obuwie jeździeckie
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Skarpetki

70% Cotton, 25% Polyamide, 
5% Elastan

1. black/dark grey/light grey,
2. black/purple/beige,
3. black/light lila/green,
4. dark brown/light brown/light beige,
5. brown/dark beige/turquoise,
6. navy/blue/steel grey,
7. navy/baby blue/sky,
8. grey/petrol/brown,
9. anthracite/raspberry/grass green

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

Skarpety
Art. 0011910001

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

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.
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Baty i palcaty

black, grey, green100 cm, 110 cm, 120 cm, 
130 cm

Bat dr Olympic Crystal
Art. 0012610003

Klasyczny bat ujeżdżeniowy. Posiada antypoślizgową, 
gumowaną rączkę ozdobioną dyskretnymi kryształkami. 
Oplatany nylonem.  

Classic dressage whip. With anti slip rubber handle decorated 
with little crystals. Braided with nylon. Available in colors
 

black, grey, red, violet100 cm, 110 cm, 120 cm, 
130 cm, 140 cm

Bat dr Olympic
Art. 0012610002

Klasyczny bat ujeżdżeniowy. Posiada antypoślizgową, 
gumowaną rączkę. Oplatany nylonem. 

Classic dressage whip. With non slip rubber handle. Braided 
with nylon.
 

black100 cm, 110 cm, 120 cm, 
130 cm, 140 cm

Bat dr Economic
Art. 0012610001

Podstawowy bat ujeżdżeniowy z wytrzymałą gumową
rączką. Oplatany nylonem. 

Simple dressage whip with hard rubber handle braided with 
nylon.
 

black, navy65 cm

Palcat Economic
Art. 0012510001

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

Jumping crop with anti slip handle made of soft foam. 
Rubber wrist loop braided with nylon. Fitted with synthetic 
keeper.
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Siodła i akcesoria

black
Czarna wodza z linką
Art. 0021310003

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.

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.

blackPS, CS, FS
Wypinacze parciane z kółkami
Art. 0020605001

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

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

black/
white

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

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.

Popręg VSS skórzany Belly
Art. 0020530001

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 wykona-
ne ze stali nierdzewnej. 

black110 cm, 115 cm, 120 cm, 125 
cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm

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

Popręg VS skórzany Anatomic
Art. 0020520002

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

black16”/M, 17”/M, 
17,5”/L, 18” L

Siodło VS Winner
Art. 0020120001

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

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

black

Gumki do strzemion bezpieczne + zapięcie 
Art. 0012340001

11,5, 12,5

Strzemiona Bezpieczne
Art. 0012310002

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.     

11,5, 12,5

Strzemiona Fillis SS
Art. 0012310001

Strzemiona wykonane ze stali nierdzewnej z gumowymi, 
chropowatymi wkładkami.

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

black/silverPaski do ostróg SoftStitched Art. 0012210002

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. 

blackPaski do ostróg   Art. 0012210001

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

blackPONY, COB, FULL

Wytok skórzany 
Numer katalogowy 0021410001

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

Simple leather martingale, with adjustable neck-strap and regula-
ted length of breast strap. Fittings made of stainless steel.
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black, dark brown135 cm, 145 cm, 155 cm

Puśliska VS PP-inside skórzane
Art. 0012420003

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. 

black, dark brown135 cm, 145 cm, 155 cm

Puśliska VS skórzane
Art. 0012420001

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

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

black, blue-stripe12 

Strzemiona Alu
Art. 0012310005

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

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

black12

Strzemiona Plastic
Art. 0012310004

Bardzo lekkie strzemiona wykonane z plastiku. Posiadają 
gumową wkładkę antypoślizgową. Waga: 300 g/para. 

Ultra light plastic stirrups. With anti slip rubber pads. 
Weight: 300 g/pair.  

11,5, 12,5

Strzemiona  Asymetric
Art. 0012310003

Asymetryczne strzemiona wykonane ze stali nierdzewnej. 
Pomagają w prawidłowym ułożeniu stopy w strzemieniu. 
Posiadają antypoślizgowe wkładki gumowe. 

Asymmetric stirrups made of stainless steel. Helping to maintain 
correct foot position. With anti slip rubber pads.    

Siodła i akcesoria
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Kantary i uwiązy

dark green/white, black,
black/petrol, black/red,
brown, brown/turkus,
dark grey/petrol, dark grey,
navy, navy/red, plum/dark grey

Rodzaj : panic, snap

Uwiąz Lace
Art. 0020710004

Miękki uwiąz wykonany z wytrzy-
małej linki nylonowej.

Soft lead rope made of durable nylon 
material. Available with panic or 
snap hook. 

black, navy, red,
navy/red,
black/red,
brown/navy
black/light grey

Rodzaj : panic, snap

Uwiąz Economic
Art. 0020710003

Uwiąz wykonany z wytrzymałego,
miękkiego materiału nylonowego.

Lead rope made of durable and soft 
nylon material.

black/apple green,
black/grey,
brown/dark beige,
brown/turquoise,
navy/red,
navy/sky

8 m

Lonża Soft Cushion
Art. 0020620001

Lonża wykonana z miękkiego 
materiału nylonowego. Wyposażona 
w obrotowy karabińczyk.

Lunge made of soft nylon material. 
Equipped with hook.
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Kantary i uwiązy

black, lightblue, navy, red

FOAL

Kantar na źrebię
Art. 0020820008

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. 

black, brown, navy, purple, dark green, 
petrol, red, raspberry

PONY, COB, FULL

Kantar Economic Lined
Art. 0020820002

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

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

beige/white/black, black, black/red,
black/red/yellow, brown, brown/ivory/
red, brown/white/turquoise, 
dark green/ivory/sand, dark green/apple 
green, dark brown/white/raspberry, 
ice/white/red, navy/baby blue, navy/mint
orange/brown
red/ivory/navy
red/navy                

PONY, COB, FULL

Kantar Economic
Art. 0020820001

Kantar wykonany z wytrzymałej taśmy 
nylonowej. Posiada regulacje w części 
potylicznej oraz zapięcie na karabiń-
czyk.

Halter made of durable nylon tape. It 
has regulations in the head piece and 
snap hook clasp.
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Kantary i uwiązy

apple green/dark grey,
dark brown/beige,
dark grey/purple,
dark purple/lila,
light blue/navy,
navy/red

PONY, COB, FULL

Kantar Stripe
Art. 0020820007

Solidny kantar z podwójnej taśmy 
nylonowej. Podszyty syntetycznym 
zamszem. Posiada podwójną regu-
lację w części potylicznej i nachrap-
nikowej. Zapinany na karabińczyk. 

 Solid halter made of double nylon 
tape lined with synthetic suede. It has 
a double regulation in the occipital 
region and noseband. Fastened with 
snap hook. 

black/black/green,
brown/brown/turguoise,
burgundy/burgundy/beige

PONY, COB, FULL

Kantar Ming Adjustable
Art. 0020820003

Komfortowy kantar podszyty 
syntetycznym futerkiem. Wykona-
ny z podwójnej nylonowej taśmy 
w romby. Posiada podwójną regula-
cję. Zapinany na karabińczyk. 

Comfortable synthetic fur lined hal-
ter. Made with double nylon webbing 
in rhombus. It has a double adjust-
ment. Fastened on the hook.
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Kantary i uwiązy

dark grey/white/turquoise,
light grey/white/royal blue,
navy/white/red

PONY, COB, FULL

Kantar SmallDiamond
Art. 0020820011

Solidny kantar z podwójnej taśmy 
nylonowej. Posiada podszycie na poty-
licy, nachrapniku, oraz paskach policz-
kowych. Posiada podwójną regulację 
oraz zapięcie na karabińczyk.

Solid halter made of double nylon 
webbing. Lined on head piece, noseband 
and bars cheek. Double adjustment, 
fastened with snap hook. 

beige/navy/burgundy,
navy/white/red

PONY, COB, FULL

Kantar Rope
Art. 0020820009

Lekki kantar wykonany z kolorowych 
nylonowych linek. Duży zakres regula-
cji sprawia, że można idealnie dopaso-
wać rozmiar do głowy konia.

 Light halter made of three colored 
nylon rope. Wide range of adjustment 
makes it  possible to perfectly match the 
size of the horse’s head.
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Kantary i uwiązy

 navy, dark grey

PONY, COB, FULL

Kantar Stars 
Art. 0020820013

Elegancki kantar wykonany z nylo-
nowej taśmy ozdobiony motywem 
gwiazdek. Podszyty miękkim neo-
prenem na potylicy i nachrapniku. 
Posiada podwójną regulację. Zapi-
nany na wytrzymały karabińczyk.  

Elegant halter with stars motif. Made 
of durable nylon webbing lined with 
soft synthetic suede. Adjustable he-
adpiece and noseband. Fastened with 
snap hook. 

black/ivory/sand,
light grey/white/royal blue,
turquise/ivory/purple

PONY, COB, FULL

Kantar German Check
Art. 0020820012

Efektowny kantar w kratkę w kom-
plecie z pasującym uwiązem. 
Wykonany z podwójnej nylonowej 
taśmy. Posiada podwójną regulację 
oraz miękkie podszycie w części 
potylicznej i na nachrapniku. 

Fashionable, checkered halter with 
a leadrope included. Made of double 
nylon webbing. Double adjustment, 
lined with soft undercoat on occiput 
part and noseband. 
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Ogłowia i akcesoria

black/white/patent,
black/black,
black/black/patent

PONY, COB, FULL

Ogłowie Calliope
Art. 0020920002

Ogłowie z obustronnie zapinanym nachrapni-
kiem szwedzkim, wykonane z bardzo wysokiej 
jakości skóry. Na nachrapniku i potylicy mięk-
ko podszyte. Posiada elegancki, opadający 
naczółek z pojedynczym rzędem dużych 
kryształków. Elementy metalowe wykonane ze 
stali nierdzewnej. Paski policzkowe oraz 
wodze zapinane na haczyki. W komplecie 
z wodzami parcianymi.

Bridle with swedish noseband attached via 
buckles on both sides, made of very good 
quality leather. Softly padded on noseband 
and headpiece. Equipped with elegant, curved 
browband with single row of big rhinestones. 
Fittings made of stainless steel. Cheek bits and 
reins fastened with hooks. Classic web reins 
included.
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Ogłowia i akcesoria

black

PONY, COB, FULL

Ogłowie U-diamond
Art. 0020910008

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 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.  

black

PONY, COB, FULL

Ogłowie Diamond
Art. 0020910005

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 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. 

black

PONY, COB, FULL

Ogłowie Diamond&Stone
Art. 0020910003

Ogłowie z nachrapnikiem kombinowanym. Wykonane 
z dobrej jakości skóry, z miękko podszytym nachrap-
nikiem i naczółkiem. Wyposażone w modny naczółek 
z kryształkami. Elementy metalowe wykonane ze stali 
nierdzewnej. W zestawie z wodzami parcianymi o szero-
kości 19 mm.

Bridle with flash, english noseband. Made of good quality 
leather with softly lined noseband and browband. Equip-
ped with browband set with crystals. Stainless steel fittings. 
Includes web bridle reins, 19 mm in width. 
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Ogłowia i akcesoria

black COB, FULLPaski policzkowe  
Art. 0021030002

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

black FULLPasek do nachrapnika 
Art. 0021030001

Skórzany pasek do nachrapnika.    Leather noseband strap.  

black PONY, COB, FULL

Ogłowie Mexico
Art. 0020940001

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

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

black/london PONY, COB, FULL

Ogłowie SimpleColor
Art. 0020910007

Ogłowie z nachrapnikiem angielskim kombinowanym. Wykonane z dobrej jako-
ści 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. 

 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. 

black/white,
black

SHETLAND, PONY, COB, FULL, XFULL

Ogłowie Simple
Art. 0020910006

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

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. 
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silver, black, navy, red, pink, green, turquise COB, FULL

Linear shaped and elegant browband decorated with four rows of 
rhinestones. Thin (0,8 cm), made of good quality leather, without 
padding.

Naczółek Bacchus
Art. 0021010010

Prosty i elegancki naczółek ozdobiony czterema rzędami drob-
nych, kolorowych kryształków. Bardzo wąski (0,8 cm), wykona-
ny z dobrej jakości skóry, niepodszyty.  

silver, red, black COB, FULL

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

Naczółek Adonis
Art. 0021010009

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

blackCOB, FULL

Slightly bent browband set with two rows of glittering silver cry-
stals. Made of leather, softly padded. 

Naczółek U-2lineCrystal podszyty
Art. 0021010008

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

blackCOB, FULL

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

Naczółek U-2lineCrystal
Art. 0021010007

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

blackCOB, FULL

Simple, elegant browband made of good quality leather. Softly 
padded.

Naczółek Simple
Art. 0021010004

Prosty, elegancki naczółek wykonany z dobrej jakości skóry. 
Miękko podszyty.

Ogłowia i akcesoria
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Ogłowia i akcesoria

black PONY, FULL brown   FULL

Wodze gumowe 
Art. 0021110005

Wytrzymałe gumowe wodze z zapewniającym stabilny chwyt wzorem anty-
poślizgowym. 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. 

brown    FULLblack PONY, FULL

Wodze parciane
Art. 0021110004

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

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

black  FULL

Wodze parciane +snap
Art. 0021110003

Klasyczne wodze parciane, posiadają skórzane stopery oraz motylki do wytoku. 
Zapinane na karabińczyki. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. 
Szerokość 19 mm. 

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

black FULL

Wodze skórzane
Art. 0021110002

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.

black PONY, FULL

Wodze gumowane SuperGrip 
Art. 0021110001

Antypoślizgowe wodze parciane, wykonane z materiału przeplatanego gumą. Po-
siadają skórzane stopery oraz motylki do wytoku. Zapinane na klasyczne sprzącz-
ki. Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokość 19 mm. 

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

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

Wędzidło pessoa trzy kółka
Art. 0021740001

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

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

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

Wędzidło oliwkowe niemieckie srebro
Art. 0021720003

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

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

Wędzidło oliwkowe
Art. 0021720002

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

Wędzidło zwykłe niemieckie srebro
Art. 0021710003

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

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

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

Wędzidło zwykłe
Art. 0021710001

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

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

navy/beige125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm 
 

Training blanket made of fleece trimmed with contrasting edge. 
Velcro front closure. Equipped with tail-cord.   

Derka treningowa
Art. 0022110001

Derka treningowa wykonana z polaru, obszyta kontrastową la-
mówką. Zapinana z przodu na rzep. Posiada sznurek pod ogon.  

blackS, M, L, XL

Kaloszki Neopren
Art. 0022030001

Kaloszki wykonane z wytrzymałego neoprenu z obszyciem chro-
niącym nogę konia przed obtarciami. Mocne rzepy zapewniają 
stabilne ułożenie kaloszków.

 Bell boots made of durable neoprene with piping to prevent horse 
legs from rubbing. Fastened with strong velcros that provides best 
fitting.   

black, brown, dark green, navy, plum, purple, 
red, white

300 cm

Bandaże polarowe
Art. 0021910001

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 faste-
ned. Set of 4 pcs. ,300 cm long.     
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Derki

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

Fly blanket with hood and double chest strap. Equipped with belly 
protection fastened with straps, shoulder gussets, leg straps and 
tail-cord.  Perfectly protects against insects.

Derka siatkowa Combo Belly
Art. 0022120003

Derka siatkowa z odpinanym kapturem i podwójną regulacją z 
przodu. Posiada osłonę brzucha, zapinaną na pasy, rozcięcie na 
łopatkach, pasy udowe i sznurek pod ogon. Doskonale chroni 
przed owadami.

navy125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm 
 

Fly blanket with hood and double chest strap. Equipped with deta-
chable cross surcingles, leg straps, shoulder gussets and anti-shifting 
flap on the tail with tail cord. 

Derka siatkowa Combo
Art. 0022120002

Derka siatkowa z odpinanym kapturem i podwójną regulacją na 
klatce piersiowej. Posiada odpinane pasy krzyżowe, pasy udowe, 
rozcięcie na łopatkach oraz klapę i sznurek pod ogon. Doskonale 
chroni przed owadami.
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Derki

black/grey, baby blue/navyPONY, COB, FULL

Moskitiera z uszami 
Art. 0022210001

Moskitiera z ochroną uszu konia. Wykonana z gęsto tkanej sia-
teczkowej tkaniny- sztywnej w części środkowej i bardzo delikat-
nej na uszach. Zapinana na mocny rzep. Wykończona kontrasto-
wą lamówką z miękkiego polaru.
Fly mask with ears protection. Made of close meshed material - stiff 
in central and extra soft in ears area. Fastened with strong Velcro. 
Finished with contrast, soft fleece piping. 

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

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 additio-
nal layer of synthetic fur to prevent chafing. 

Derka siatkowa Stars 
Art. 0022120004

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

navy125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm 
 

Fly blanket with double chest strap. Equipped with shoulder gus-
sets, leg straps, detachable cross surcingles and tail-cord. Perfect for 
outdoor and stables.

Derka siatkowa Premium
Art. 0022120001

Derka siatkowa z grubym oczkiem i podwójną regulacją z przo-
du. Posiada rozcięcia na łopatkach, pasy udowe, odpinane pasy 
krzyżowe i sznurek pod ogon.
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navy

Derki

125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm navy, brown 
 

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.

Derka polarowa Cord
Art. 0022140004

Osuszająca derka z podwójnym zapięciem z przodu. Wy-
konana 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.

brickred105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm, 165 cm

plum105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm
 
 

Cooler rug made of smooth jersey with fleece lining. Breathable 
and quick dry, equipped with double chest strap. Detachable cross 
surcingles and anti-shifting flap on the tail with tail-cord. 

Derka osuszająca Jersey 
Art. 0022140003

Osuszająca derka z gładkiego jerseyu podszyta polarem. Wy-
konana z materiału oddychającego i szybkoschnącego. Idealnie 
odprowadza wilgoć. Posiada podwójne zapięcie z przodu i od-
pinane pasy krzyżowe. Klapa na ogon oraz sznurek, zapobiegają 
przesuwaniu się.
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Derki

brown/turquoise,
navy/red,
grey/navy

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

Soft sweat rug made of fleece with fashionable stars pattern. 
Equipped with single chest strap, cross surcingles and anti-shifting 
tail-cord. On the withers additional layer of synthetic fur to prevent 
chafing.

Derka polarowa Stars
Art. 0022140005

Derka wykonana z miękkiego polaru z modnym wzorem 
w gwiazdki. Posiada pojedyncze zapięcie z przodu, pasy krzy-
żowe, a także sznurek pod ogon. Na kłębie dodatkowa warstwa 
polaru zapobiegająca obtarciom.  
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navy/petrol, black/dark grey, 
black/green, navy/red, navy/
brown

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

 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 tail-cord. 
On the withers additional layer of synthetic fur to prevent chafing.

Derka padok 2-tone 
Art. 0022150002

Padokowa derka z wypełnieniem 0g zapinana na dwa karabiń-
czyki. 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.

Derki
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Derki

navy, black, brown 
 

Adjustable surcingle for the rug made of strong, flexible material, 
fastened with solid buckles, 

Pas do derki elastyczny
Art. 0022170001

Wykonany z mocnego, elastycznego materiału, zapinany na so-
lidne sprzączki, regulowany o długości maksymalnej 150 cm.

petrol/black105 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 145 cm, 
155 cm, 165 cm
 
 

Stable rug with double chest strap. Made of cotton. Equipped with 
slits on shoulders, detachable cross surcingles, leg straps and anti
-shifting flap on the tail and tail-cord. 

Derka stajenna Cotton
Art. 0022160002

Derka stajenna z podwójnym zapięciem z przodu. Wykonana z 
bawełny. Posiada rozcięcie na łopatkach, odpinane pasy krzyżo-
we, pasy udowe oraz klapę i sznurek pod ogon.  
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Grzebień średni wide
Art. 0030160005

Szeroki grzebień. Wykonany z metalu, średnia wielkość.   
Wide comb. Made of metal, medium size.
 

Grzebień średni
Art. 0030160004

Średni metalowy grzebień.   Medium metal comb.
 

Grzebień mały
Art. 0030160003

Mały metalowy grzebień.   Small metal comb.
 

Grzebień z rączką wide
Art. 0030160002

Szeroki grzebień z rączką. Wykonany z metalu.   
Metal comb with handle.
 

Grzebień z rączką
Art. 0030160001

Metalowy grzebień z rączką.    Metal comb with handle.
 

black, navy, violet, red

Siatka na siano 
Art. 0030310001

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

black, brown, dark 
green, light blue, red

Kopystka ze szczotką
i skrobaczką
Art. 0030180001

Szczotko-kopystka ze skrobaczką. 
Hoofpick with scraper.
 

white, black

Gumki do grzywy
Art. 0030170001

Gumki do grzywy. 500 szt.
Mane plaiting bands. 500 pcs.
 

light blue

Rękawica
z mikrofibry
Art. 0030150001

Funkcjonalna rękawica z mikrofibry. Używana na sucho nadaje 
połysk sierści i bardzo dobrze zbiera kurz.
Używana na mokro wspaniale namydla jednocześnie masując.  

Microfiber surface. Used dry it polishes coat, used wet perfectly 
lather and at the same time massaging the horse’s skin.
 

black, brown, green, light blue, red

Zgrzebło
igiełkowe duże
Art. 0030140001

Plastikowe zgrzebło z regulowanym uchwytem na rękę.

Plastic curry-comb with regulated handle.
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Kowalstwo

Tarnik Thick bez rączki
Art. 0050130001

Tarnik do kopyt wykonany z mocnej stali, bez 
rączki. Długi okres ścieralności. 

Hoof rasp without handle, made of hard steel. 
Long period of harshness.  

Cęgi 15” 
Art. 0050120002

Metalowe cęgi. Rozmiar 15”

Metal hoof nipper. Size: 15”  

Cęgi 14” 
Art. 0050120001

Metalowe cęgi. Rozmiar 14”

Metal hoof nipper. Size: 14”  

Nóż do kopyt Hard 
Art. 0050110002

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.     

Nóż do kopyt 
Art. 0050110001

Metalowy nóż do kopyt z drewnianą rączką. 
Prawy lub lewy.

Metal hoof knife with wooden handle. Right or left.     
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BRYCZESY – DAMSKIE

Rozmiar Pas x2 Długość zew. Długość wew.

34 33 85 67

36 35 87 69

38 36 87 69

40 38 88 69

42 40 88 69

44 42 90 69

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

BRYCZESY – MĘSKIE

Rozmiar 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 77

ROZMIARY KAMIZELEK

Rozmiar
Obwód klatki 
piersiowej

Obwód 
w pasie

Dt. od ramienia 
do talii x2

8 61-63 cm 54-56 cm 64-65 cm

10 64-66 cm 57-60 cm 64-66 cm

12 69-72 cm 65-67 cm 67-70 cm

XS/14 77-79 cm 71-74 cm 73-78 cm

S 78-81 cm 73-75 cm 79-82 cm

M 84-86 cm 77-79 cm 83-85 cm

L 93-96 cm 87-92 cm 90-95 cm

XL 97-100 cm 93-98 cm 96-101 cm

 MAŁE ROZMIARY CZAPSÓW 

Rozmiar Wysokość Łydka
Łydka po rozcią-
gnięciu

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

DUŻE ROZMIARY CZAPSÓW 

Rozmiar Wysokość Łydka
Łydka po rozcią-
gnięciu

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

BRYCZESY – MŁODZIEŻOWE

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

Tabele rozmiarów
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Zarezerwowane dla jeźdźców z pasją...  4 Riders with passion!


