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Koszula turniejowa „Heritage” biała
98% bawełna, 2% lycra. Damska koszula turniejowa Villa Horse 
z emblematem z serii „Heritage”. zapinana na kryte guziki. krótki 
rękaw, stójka. model zwężony w talii, podkreślający kobiecą sylwetkę. 
niezwykle elegancka i wygodna.

materiał: bawełna, lycra
Kolor: biały

nr katalogowy rozmiar
Obwód klatki 

piersiowej [cm]
Szerokość ramion [cm] długość całk	 [cm] długość rękawa [cm]

rozmiar kołnierzyka 
[cm]

1687-VH2301-XS XS 86 38 58 16 38

1687-VH2301-S S 90 39,5 58,5 16,5 39

1687-VH2301-m m 94 41 61 17 40

1687-VH2301-l l 98 42,5 61,5 17,5 41

1687-VH2301-Xl Xl 102 44 64 18 42

Koszula turniejowa w prążki
96% bawełna, 4% Spandex. Damska koszula turniejowa Villa Horse w delikatne 
niebiesko-różowo-białe prążki. zapinana na kryte guziki. krótki rękaw, stójka. 
model zwężony w talii, podkreślający kobiecą sylwetkę. niezwykle elegancka 
i wygodna.

materiał: bawełna, spandex
Kolor: biały w prążki

     

nr katalogowy rozmiar
Obwód klatki 

piersiowej [cm]
Szerokość ramion [cm] długość całk	 [cm] długość rękawa [cm]

rozmiar kołnierzyka 
[cm]

1687-VH2302-XS XS 86 38 58 16 37

1687-VH2302-S S 90 39,5 58,5 16,5 38

1687-VH2302-m m 94 41 61 17 39

1687-VH2302-l l 98 42,5 61,5 17,5 40

1687-VH2302-Xl Xl 102 44 64 18 41
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Koszulka polo „Heritage”
koszulki Villa Horse z emblematem „Heritage” na wiosenne i letnie przejażdżki. Przewiewne i wygodne. z tej serii dostępne są również czapraki i damskie koszule konkursowe. 
koszulki oferowane w trzech wersjach kolorystycznych. 97% bawełna, 3% lycra.

materiał: bawełna, lycra

        
nr katalogowy rozmiar

Obwód klatki 
piersiowej [cm]

Szerokość ramion [cm] długość [cm] Kolor

0723-V1102-50-XS XS 2 x 45 37 58,5

brązowy

0723-V1102-50-S S 2 x 47,5 38,5 59,75

0723-V1102-50-m m 2 x 50 40 61

0723-V1102-50-l l 2 x 52,5 41,5 62,25

0723-V1102-50-Xl Xl 2 x 55 43 63,5

0723-V1102-60-XS XS 2 x 45 37 58,5

czarny

0723-V1102-60-S S 2 x 47,5 38,5 59,75

0723-V1102-60-m m 2 x 50 40 61

0723-V1102-60-l l 2 x 52,5 41,5 62,25

0723-V1102-60-Xl Xl 2 x 55 43 63,5

0723-V1102-30-XS XS 2 x 45 37 58,5

zielony

0723-V1102-30-S S 2 x 47,5 38,5 59,75

0723-V1102-30-m m 2 x 50 40 61

0723-V1102-30-l l 2 x 52,5 41,5 62,25

0723-V1102-30-Xl Xl 2 x 55 43 63,5
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Kurtka Villa Horse „Grace”
kurtka wiosenno-jesienna Villa Horse „grace”. nowoczesny model kurtki polecany szczególnie 
dla kobiet i dziewcząt. kurtka wyposażona jest w zakryty, dwukierunkowy suwak, dwie boczne 
kieszenie, kieszeń wewnętrzną. możliwość modelowania talii. Dodatkowym atutem jest odpinany 
kaptur schowany w stójce kurtki, z możliwością całkowitego odpięcia. możliwość regulacji dolnej 
części kurtki po obu bokach dodaje komfortu podczas jazdy konnej oraz codziennego użytkowania. 
kurtka wykonana jest z materiału wodoodpornego. idealnie prezentuje się z kolekcją bryczesów 
Villa Horse. Dostępne kolory granatowo-błękitna, brązowo-beżowa.
DOStęPne DO WyczerPania zaPaSóW

materiał: poliester

nr katalogowy rozmiar
Obwód klatki 

piersiowej [cm]
długość całk	 [cm] długość rękawa [cm] Szerokość ramion [cm] Kolor

0723-V1202/50/XS XS 2 x 51 64 60,5 41,5

brązowo-beżowy

0723-V1202/50/S S 2 x 53,5 65,25 61,75 43

0723-V1202/50/m m 2 x 56 66,5 63 44,5

0723-V1202/50/l l 2 x 58,5 67,75 64,25 46

0723-V1202/50/Xl Xl 2 x 61 69 65,5 47,5

0723-V1202/20/XS XS 2 x 51 64 60,5 41,5

granatowo-błękitny

0723-V1202/20/S S 2 x 53,5 62,25 61,75 43

0723-V1202/20/m m 2 x 56 66,5 63 44,5

0723-V1202/20/l l 2 x 58,5 67,75 64,25 46

0723-V1202/20/Xl Xl 2 x 61 69 65,5 47,5
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Kamizelka Villa Horse „Calypso”
kamizelka damska Villa Horse „calypso” w modnym wzorze i kolorystyce. Styl kamizelki 
z przeszyciami wzdłuż tułowia podkreśla kobiecą sylwetkę. kamizelka jest zapinana na 
suwak i posiada dwie boczne kieszenie wkomponowane w podłużne przeszycia. Doskonałą 
atrakcją produktu jest możliwość dwustronnego użytkowania. Dostępne kolory: brązowo-
beżowy i granatowo-błękitny.
DOStęPne DO WyczerPania zaPaSóW

materiał: poliester

     
nr katalogowy rozmiar

Obwód klatki 
piersiowej [cm]

długość całk	 [cm] Szerokość ramion [cm] Kolor

0723-V1501/50/XS XS 2 x 45 58,5 35

beżowo-brązowy

0723-V1501/50/S S 2 x 47,5 59,75 36,5

0723-V1501/50/m m 2 x 50 61 37

0723-V1501/50/l l 2 x 52,5 62,25 38,5

0723-V1501/50/Xl Xl 2 x 55 63,5 40

0723-V1501/20/XS XS 2 x 45 58,5 35

granatowo-błękitny

0723-V1501/20/S S 2 x 47,5 59,75 36,5

0723-V1501/20/m m 2 x 50 61 37

0723-V1501/20/l l 2 x 52,5 62,25 38,5

0723-V1501/20/Xl Xl 2 x 55 63,5 40
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Bryczesy Villa Horse
idealne bryczesy na zawody. eleganckie, bardzo wygodne. zawartość elastanu zapewnia 
komfort oraz znakomite dopasowanie bryczesów do ciała. nogawki zakończone zapięciem 
na mocny rzep. Posiadają kieszonkę zapinaną na zamek.

materiał:  bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)

nr katalogowy rozmiar długość spodni [cm] długość nogawki [cm] rozmiar talii [cm] Obwód łydki [cm] Obwód bioder [cm] Kolor

1687-VH1306-50-34 34 89 68 2 x 32 2 x 15 2 x 38

brązowy

1687-VH1306-50-36 36 90 69 2 x 34 2 x 15,5 2 x 41

1687-VH1306-50-38 38 91 70 2 x 36 2 x 16 2 x 43

1687-VH1306-50-40 40 92
71

2 x 38 2 x 16,5 2 x 45

1687-VH1306-50-42 42 93 2 x 40 2 x 17 2 x 47

1687-VH1306-20-34 34 89 68 2 x 32 2 x 15 2 x 38

granatowy

1687-VH1306-20-36 36 90 69 2 x 34 2 x 15,5 2 x 41

1687-VH1306-20-38 38 91 70 2 x 36 2 x 16 2 x 43

1687-VH1306-20-40 40 92
71

2 x 38 2 x 16,5 2 x 45

1687-VH1306-20-42 42 93 2 x 40 2 x 17 2 x 47

1687-VH1306-01-34 34 89 68 2 x 32 2 x 15 2 x 38

biały

1687-VH1306-01-36 36 90 69 2 x 34 2 x 15,5 2 x 41

1687-VH1306-01-38 38 91 70 2 x 36 2 x 16 2 x 43

1687-VH1306-01-40 40 92
71

2 x 38 2 x 16,5 2 x 45

1687-VH1306-01-42 42 93 2 x 40 2 x 17 2 x 47
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Bryczesy Villa Horse białe
idealne bryczesy na zawody. eleganckie, bardzo wygodne. zawartość elastanu 
zapewnia komfort oraz znakomite dopasowanie bryczesów do ciała. nogawki 
zakończone zapięciem na mocny rzep.
Posiadają kieszonkę zapinaną na zamek.

materiał: bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)
Kolor: biały

nr katalogowy rozmiar Obwód uda [cm] długość spodni [cm] długość nogawki [cm] rozmiar talii [cm] Obwód łydki [cm]

0723-V1302/01/34 34 2 x 23,75 89 68 2 x 32 2 x 15

0723-V1302/01/36 36 2 x 25 90 69 2 x 34 2 x 15,5

0723-V1302/01/38 38 2 x 26,25 91 70 2 x 36 2 x 16

0723-V1302/01/40 40 2 x 27,5 92
71

2 x 38 2 x 16,5

0723-V1302/01/42 42 2 x 28,75 93 2 x 40 2 x 17

Bryczesy Villa Horse „Zeus”
eleganckie, bardzo wygodne. zawartość elastanu zapewnia komfort oraz znakomite 
dopasowanie bryczesów do ciała. nogawki zakończone zapięciem na mocny rzep. 
Posiadają kieszonkę zapinaną na zamek.

materiał: bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar
długość spodni 

[cm]
długość nogawki 

[cm]
rozmiar talii [cm] Obwód łydki [cm]

Obwód bioder 
[cm]

1687-VH1307-60-34 34 89 68 2 x 32 2 x 15 2 x 38

1687-VH1307-60-36 36 90 69 2 x 34 2 X 15,5 2 x 41

1687-VH1307-60-38 38 91 70 2 x 36 2 x 16 2 x 43

1687-VH1307-60-40 40 92
71

2 x 38 2 x 16,5 2 x 45

1687-VH1307-60-42 42 93 2 x 40 2 x 17 2 x 47
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Bryczesy Villa Horse „Furioso”
Villa Horse „Furioso” - bryczesy w modną, wielokolorową kratkę. mieszanka 
bawełny i elastanu nadaje im elastyczności. Posiadają brązowy lej ze 
zmywalnej imitacji skóry na całej długości nogawek oraz dwie kieszonki 
umieszczone wzdłuż bioder. nogawki zakończone mocnym rzepem. idealnie 
pasują do całej kolekcji odzieży Villa Horse.

materiał: bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny
Kolor: niebieska krata

nr katalogowy rozmiar Obwód uda [cm] długość spodni [cm] długość nogawki [cm] rozmiar talii [cm] Obwód łydki [cm]

0723-V1301/00/34 34 2 x 23,75 89 68 2 x 32 2 x 15

0723-V1301/00/36 36 2 x 25 90 69 2 x 34 2 x 15,5

0723-V1301/00/38 38 2 x 26,25 91 70 2 x 36 2 x 16

0723-V1301/00/40 40 2 x 27,5 92
71

2 x 38 2 X 16,5

0723-V1301/00/42 42 2 x 28,75 93 2 x 40 2 x 17

Bryczesy Villa Horse jodphur 
granatowe
niezwykły styl. bryczesy Villa Horse jodphur. nowoczesne, modne, eleganckie, mocne. 
idealnie dopasowują się do ciała. Pełny lej na całej długości nogawek. końcówki nogawek 
zapinane. Szlufki w pasie w kontrastowym kolorze dodają atrakcyjności. Posiadają dwie 
kieszonki zapinane na zamek. Dzięki nogawkom zachodzącym na sztyblety nie trzeba 
stosować czapsów.
DOStęPne DO WyczerPania zaPaSóW

materiał: bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny
Kolor: granatowy

nr katalogowy rozmiar długość spodni [cm] długość nogawki [cm] rozmiar talii [cm]

0723-V1304/20/34 34
98

77

2 x 32

0723-V1304/20/36 36 2 x 36

0723-V1304/20/38 38 100 2 x 38

0723-V1304/20/40 40 103
80

2 x 40

0723-V1304/20/42 42 104 2 x 42
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Bryczesy męskie Villa Horse
eleganckie, bardzo wygodne. zawartość elastanu zapewnia komfort oraz 
znakomite dopasowanie bryczesów do ciała. nogawki zakończone zapięciem 
na mocny rzep. Posiadają dwie kieszenie z przodu, oraz jedną, zapinaną na 
zamek z tyłu.

materiał: bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)

nr katalogowy rozmiar
długość spodni 

[cm]
długość nogawki 

[cm]
rozmiar talii [cm]

Obwód bioder 
[cm]

Obwód na 
wysokości kolana 

[cm]
Kolor

1687-VH1305-60-48 48 97 74 2 x 39 2 x 44 2 x 18,5

czarny

1687-VH1305-60-50 50 98

75

2 x 41 2 x 46
2 x 19

1687-VH1305-60-52 52 99 2 x 43 2 x 48

1687-VH1305-60-54 54 100 2 x 46 2 x 50 2 x 20

1687-VH1305-60-56 56 101 76 2 x 49 2 x 52 2 x 21,5

1687-VH1305-20-48 48 97 74 2 x 39 2 x 44 2 x 18,5

granatowy

1687-VH1305-20-50 50 98

75

2 x 41 2 x 46
2 x 19

1687-VH1305-20-52 52 99 2 x 43 2 x 48

1687-VH1305-20-54 54 100 2 x 46 2 x 50 2 x 20

1687-VH1305-20-56 56 101 76 2 x 49 2 x 52 2 x 21,5
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bryczesy „genua”
bryczesy o włoskich akcentach. Wyjątkowy wzór spodni „genua” podkreśla ich elegancję 
i doskonałą formę. nowa mieszanka materiałów - bawełny (64%), poliamidu (29%) 
i elastanu (7%) sprawia, że spodnie te zapewniają pełną swobodę ruchów, elastyczność 
i pełen komfort. Spodnie „genua” są dostępne w wielu rozmiarach dla kobiet, młodzieży 
i dzieci.

materiał: bawełna, poliamid, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)

nr katalogowy rozmiar Kolor

1967-322490 34

brązowy

1967-322491 36

1967-322492 38

1967-322493 40

1967-322494 42

1967-322495 44

1967-322512 140

1967-322513 152

1967-322514 164

1967-322502 34

czarny

1967-322503 36

1967-322504 38

1967-322505 40

1967-322506 42

1967-322507 44

1967-322522 140

1967-322523 152

1967-322524 164

1967-322496 34

granatowy

1967-322497 36

1967-322498 38

1967-322499 40

1967-322500 42

1967-322501 44

1967-322517 140

1967-322518 152

1967-322519 164

bryczesy „basicStar”
bardzo wysoka jakość. Wyjątkowo elastyczne. zakończenia nogawek zapinane 
na rzep. Posiadają szlufki w pasie oraz jedną kieszonkę zapinaną na zamek. 
możliwość prania w 30°c.

materiał: bawełna
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar długość spodni 
[cm]

długość nogawki 
[cm]

rozmiar talii 
[cm]

0723-326389 34 90 70 64

0723-326370 36 92 71 66

0723-326371 38 94 72 68

0723-326372 40
96 73

70

0723-326373 42 72

0723-326374 44 98 74 74

0723-326586 140 73 55 2 x 28

0723-326587 152 83 63 2 x 32

0723-326588 164 88 67 2 x 34
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bryczesy „polyStar”
bardzo wysoka jakość. idealne bryczesy 
dla początkujących jeźdźców. Wyjątkowo 
elastyczne. zakończenia nogawek zapinane 
na rzep. Posiadają szlufki w pasie oraz jedną 
kieszonkę zapinaną na zamek. możliwość 
prania w 30°c.

Materiał: bawełna, lycra
Materiał leja: imitacja skóry
Lej: krótki

        
nr katalogowy rozmiar długość spodni [cm] długość nogawki [cm] rozmiar talii [cm] Kolor

0723-327701 140 73 55 2 x 28

czarny
0723-327702 152 83 63 2 x 32

0723-327703 164 88 67 2 x 34

0723-327704 176 93 71 2 x 36

0723-327706 140 73 55 2 x 28

niebieski
0723-327707 152 83 63 2 x 32

0723-327708 164 88 67 2 x 34

0723-327709 176 93 71 2 x 36

bryczesy męskie „coolStar”
Wysokiej jakości bryczesy bawełniane. Stworzone dla naprawdę wymagających jeźdźców. 
Posiadają pełny lej z elastycznej skóry, dwie kieszenie z przodu i jedną tylną zapinaną za zamek.

materiał: bawełna
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)
Kolor: czarny

     
nr katalogowy rozmiar

1967-322160 46

1967-322161 48

1967-322162 50

1967-322163 52

1967-322164 54
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bryczesy męskie jeans
modne bryczesy wykonane z oryginalnego, miękkiego materiału 
o składzie 95% bawełny, 5% elastanu. Są bardzo elastyczne dzięki 
czemu bardzo dobrze dopasowują się do ciała. Posiadają 5 kieszeni 
co nadaje im wygląd zwyczajnych jeansów. można je prać w 30°c.

materiał: bawełna, elastan
materiał leja: imitacja skóry
lej: pełny (3/4)
Kolor: granatowy

    
nr katalogowy rozmiar

1967-322170 46

1967-322171 48

1967-322172 50

1967-322173 52

1967-322174 54

bryczesy dziecięce
bryczesy dziecięce w modnej kolorystyce z wyhaftowanymi trzema konikami na nogawce. z przodu 
kieszonka zapinana na zamek. Dostępne w wersji dla chłopców i dziewczynek. miękki, wygodny materiał 
idealny dla dzieci. 90% bawełna, 5% lycra.

materiał: bawełna, lycra
materiał leja: imitacja skóry
lej: krótki

nr katalogowy rozmiar długość spodni 
[cm]

długość nogawki 
[cm]

rozmiar talii 
[cm]

Kolor

0723-10050/20/128 128 74 53 2 x 28

różowo-granatowy0723-10050/20/140 140 76 57 2 X 31

0723-10050/20/152 152 81 60 2 x 33

0723-10050/58/128 128 74 53 2 x 28

niebiesko-granatowy0723-10050/58/140 140 76 57 2 x 31

0723-10050/58/152 152 81 60 2 x 33

0723-10050/96/140 140 76 57 2 X 31
szaro-błękitny

0723-10050/96/152 152 81 60 2 x 33

pasek do spodni covalliero
ekskluzywny pasek skórzany z wysokiej jakości metalową sprzączką. Pasuje do wszystkich bryczesów firmy 
covalliero.

materiał: skóra

nr katalogowy długość [cm] Kolor

1967-322455 75

brązowy
1967-322456 85

1967-322457 95

1967-322458 105

1967-322450 75

czarny
1967-322451 85

1967-322452 95

1967-322453 105
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czapsy „mesh plus”
bardzo wytrzymałe oraz funkcjonalne mini czapsy z wykończeniami wysokiej 
jakości. Wykonane z elastycznego materiału, który zapewnia idealne dopasowanie 
w obwodzie łydki. Posiadają mocny zamek, zapięcie na rzep oraz elastyczny, 
dodatkowo wzmocniony pasek pod but. możliwość prania w pralce w 30°c. Dostępne 
w rozmiarach dziecięcych i dla dorosłych.

nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] wysokość [cm] Kolor

1970-322280 XS 32 35

czarno-antracytowy

1970-322281 S 33 38

1970-322282 m 34 40,5

1970-322283 l 36 42,5

1970-322284 Xl 37 43,5

1970-322290 128 28 30

1970-322291 140 30 31,5

1970-322292 152 31 33

1970-322285 XS 32 35

granatowo-brązowy

1970-322286 S 33 38

1970-322287 m 34 40,5

1970-322288 l 36 42,5

1970-322289 Xl 37 43,5

1970-322293 128 28 30

1970-322294 140 30 31,5

1970-322295 152 31 33

czapsy zamszowe
Są idealnym zamiennikiem do wysokich butów. Wykonane ze skóry surowej. Posiadają 
przykrycie na but oraz elastyczny pasek pod podeszwę.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] wysokość [cm] Kolor

0723-327209 XXS 29 32

czarny

0723-327210 XS 31 34

0723-327211 S 32 36

0723-327212 m 33 38

0723-327213 l 35 40

0723-327214 Xl 38 42

0723-327214XXl XXl 40 44

0723-327208 XXS 29 32

czarny

0723-327215 XS 31 34

0723-327216 S 32 36

0723-327217 m 33 38

0723-327218 l 35 40

0723-327219 Xl 38 42

0723-327219XXl XXl 40 44

czapsy „classic” czarne
Posiadają elastyczną wkładkę, która doskonale umożliwia 
dopasowanie czapsów do kształtu łydki, wykonane 
z bardzo trwałego i łatwego w czyszczeniu materiału, 
zapinane na zamek oraz rzep. możliwość prania w pralce 
w 30°c.

materiał: imitacja skóry
Kolor: czarny

        
nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] wysokość [cm]

1970-322296 S 33 38

1970-322297 m 34 40,5

1970-322298 l 36 42,5

1970-322299 Xl 37 43,5

02

03

04

05

06

0707

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

01



kolor 83 - NiebieSko - grANAtowyodzieżodzież

Str. 20

czapsy ze stretchu „amara”
czapsy ze stretchu „amara” dla dzieci i dorosłych. 
Wykonane z nowoopracowanego, niezwykle 
odpornego, zaawansowanego technologicznie 
japońskiego materiału. Dzięki wstawce ze stretchu 
doskonale dopasowują się do nogi. łatwe 
w czyszczeniu.

materiał: stretch
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] wysokość [cm]

0723-327880 S 32-34 42

0723-327881 m 32-36 43

0723-327882 l
35-40

44

0723-327883 Xl 46

Skarpety Villa Horse
Długie, klasyczne skarpety Villa Horse w romby dla kobiet i mężczyzn. Dopasowują się do każdej łydki. 
Wzmocnienie spodu skarpety zapewnia większy komfort i wytrzymałość. Optymalny skład materiału, bawełna 
i lycra, gwarantują wygodę i komfort. tworzą ciekawą całość w komplecie z bryczesami Villa Horse. Dostępne 
w dwóch wersjach kolorystycznych: brązowo-beżowe i granatowo-błękitne.
DOStęPne DO WyczerPania zaPaSóW

materiał: bawełna, lycra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V1001/50/32 32 - 34

brązowy0723-V1001/50/36 36 - 38

0723-V1001/50/40 40 - 42

0723-V1001/20/32 32 - 34
grana-
towy0723-V1001/20/36 36 - 38

0723-V1001/20/40 40 - 42

Koszulki termoaktywne
bielizna termoaktywna grene jest przeznaczona szczególnie dla osób aktywnych sportowo 
i pracujących fizycznie. bieliznę mogą nosić zarówno kobiety jak i mężczyźni.
materiał spełnia wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. Wykonany ze 100% 
poliestru o specjalnej formule, który posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy 
jednoczesnym zatrzymaniu ciepła. W miejscach newralgicznych zastosowano specjalny rodzaj 
polidacronu (poliestru), zapewniający jeszcze lepszą oddychalność i odprowadzanie potu.
ce en340

nr katalogowy rozmiar

1961-5100045046 XS

1961-5100045048 S

1961-5100045050 m

1961-5100045054 l

1961-5100045056 Xl

1961-5100045060 2Xl

1961-5100045062 3Xl

Kalesony termoaktywne

nr katalogowy rozmiar

1961-5100545046 XS

1961-5100545048 S

1961-5100545050 m

1961-5100545054 l

1961-5100545056 Xl

1961-5100545060 2Xl

1961-5100545062 3Xl
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bielizna termoaktywna dziecięca komplet
bielizna termoaktywna grene przeznaczona dla najmłodszych. materiał spełnia wszelkie wymogi do bezpośredniego kontaktu ze skórą. 
bielizna wykonana ze 100% polydacronu, który posiada właściwości transportu wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym zatrzymaniu 
ciepła. materiał łatwy do prania, szybkoschnący.
cechy charakterystyczne:
- transport wilgoci na zewnątrz
- Pozwala ciału oddychać
- zatrzymuje ciepło i pozwala utrzymać suchą skórę

bielizna szczególnie polecana na okres jesienno-zimowy. Dzięki swoim właściwościom pozwala utrzymać skórę suchą, przez co 
zapobiega przeziębieniom. elastyczność materiału gwarantuje doskonałe dopasowanie do ciała i brak problemów z doborem rozmiaru. 
bielizna utrzymuje ciepło nawet przy niskich temperaturach. ze względu na niską higroskopijność materiału, bielizna daje uczucie 
świeżości przez cały okres użytkowania.

nr katalogowy rozmiar wiek wysokość [cm] Obwód klatki 
piersiowej [cm]

długość rękawa 
[cm]

długość spodni 
[cm]

1961-531004506 6/116 6 116 60 36 75

1961-531004508 8/128 8 128 64 38 84

1961-531004510 10/140 10 140 66 40 90

1961-531004512 12/152 12 152 70 42 92

1961-531004514 14/164 14 164 76 46 102

1961-531004516 16/176 16 176 80 52 106
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Sztyblety skórzane Villa Horse
Sztyblety wykonane z najwyższej jakości skóry. zapinane na 
zamek. Posiadają gumki w okolicy kostek, dzięki czemu łatwo je 
włożyć na stopę.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

0723-V1901/60/36 36 23

0723-V1901/60/37 37 24

0723-V1901/60/38 38 24,5

0723-V1901/60/39 39 25

0723-V1901/60/40 40 26

0723-V1901/60/41 41 26,5

Sztyblety „monaco”
eleganckie sznurowane sztyblety skórzane z ozdobnymi szwami na przodzie. Dodatkowy 
zamek błyskawiczny ułatwia zakładanie i zdejmowanie butów. Wewnętrzna wkładka 
skórzana umożliwia naturalne oddychanie stóp. Wysoka jakość, mistrzowskie wykonanie. Są 
elastyczne, zapewniają swobodę poruszania się.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1970-326430 35

1970-326431 36

1970-326432 37

1970-326433 38

1970-326434 39

1970-326435 40

1970-326436 41

1970-326437 42

1970-326438 43

1970-326439 44

1970-326440 45

Sztyblety skórzane
elegancja i wygoda w jednym. Posiadają pasek na cholewce, który ułatwia ubieranie 
i zdejmowanie butów oraz bardzo mocną podeszwę.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

0723-327512 37 24,5

0723-327514 39 25,5

0723-327510 35 23

0723-327511 36 23,5

0723-327513 38 25

0723-327515 40 26

0723-327516 41 27

0723-327517 42 27,5

0723-327518 43 28,5

0723-327519 44 29,5

0723-327520 45 30
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Sztyblety pfiff czarne
Podeszwy dobrze trzymają sie w strzemionach. elastyczne gumy po bokach ułatwiają 
wkładanie i zdejmowanie buta. bardzo dobrze dopasowują się do każdej stopy.

materiał: imitacja skóry
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

0723-11499/60/37 37 23,5

0723-11499/60/38 38 24

0723-11499/60/39 39 24,5

0723-11499/60/40 40 25,5

0723-11499/60/41 41 27

0723-11499/60/42 42 27,5

0723-11499/60/43 43 28

0723-11499/60/44 44 29,5

0723-11499/60/45 45 30,5

Sztylpy skórzane Villa Horse
Sztylpy wykonane z najwyższej jakości skóry.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] wysokość [cm]

0723-V1801/S S 34 41,5

0723-V1801/m m 35,5 44,5

0723-V1801/l l 37,5 45

0723-V1801/XS XS 31 39,5

0723-V1801/Xl Xl 40 46,5

Ostrogi
2 sztuki w komplecie, łącznie z paskami z tworzywa sztucznego.

materiał: stal nierdzewna

nr katalogowy
długość kolca 

[mm]
typ

1970-321258 15

ostre damskie
1970-321260 25

1970-321262 30

1970-321264 35

1970-321259 15

ostre męskie
1970-321261 25

1970-321263 30

1970-321265 35

1970-321250 15

tępe damskie
1970-321252 25

1970-321254 30

1970-321256 35

1970-321251 15

tępe męskie
1970-321253 25

1970-321255 30

1970-321257 35

paski do ostróg plecione czarne

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor długość [cm]

0723-5209 uniwersalny nylon czarny 50
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buty gumowe „Snake”
kalosze damskie „Snake” wykonane z materiału przypominającego 
skórę węża. bardzo wygodne, w modnym fasonie. Posiadają 
antypoślizgową podeszwę oraz ozdobną klamrę ze sprzączką na 
zewnętrznej stronie buta. Dostępne w kolorze czarnym.

materiał: guma
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1970-949-60-36 36

1970-949-60-37 37

1970-949-60-38 38

1970-949-60-39 39

1970-949-60-40 40

1970-949-60-41 41

buty gumowe „rider”
bardzo wygodne, w modnym fasonie. Posiadają antypoślizgową podeszwę oraz ozdobną klamrę ze 
sprzączką na zewnętrznej stronie buta.

materiał: guma

nr katalogowy rozmiar Kolor

1970-951-60-36 36

czarny

1970-951-60-37 37

1970-951-60-38 38

1970-951-60-39 39

1970-951-60-40 40

1970-951-60-41 41

1970-951-20-36 36

granatowy

1970-951-20-37 37

1970-951-20-38 38

1970-951-20-39 39

1970-951-20-40 40

1970-951-20-41 41

1970-951-30-36 36

zielony

1970-951-30-37 37

1970-951-30-38 38

1970-951-30-39 39

1970-951-30-40 40

1970-951-30-41 41

buty jeździeckie gumowe
Przeznaczone dla każdego jeźdźca, niezależnie od wieku i płci. Wykonane 
z materiałów syntetycznych z wyściółką z włókna. z podpórką do ostróg. łatwe 
w czyszczeniu. Praktyczne i ekonomiczne.

materiał: guma
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Obwód łydki [cm] wysokość [cm]

0723-320605 36 35,5 40,3

0723-320606 37 36 41

0723-320607 38 37,5
41,7

0723-320608 39 38

0723-320609 40 38,5 42,1

0723-320610 41 39 42,7

0723-320611 42 39,5 43,2

0723-320612 43 40,5 43,7

0723-320613 44 41 43,8

0723-320614 45 41,5
44,3

0723-320615 46 42,5
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Oficerki pcV „Flexo”
uniwersalność oficerek PcV daje nam niezwykłą wygodę oraz rozsądną cenę. Wyglądają bardzo atrakcyjnie. zapinane na zamek, dzięki czemu nie ma problemu z wkładaniem 
i zdejmowaniem. elastyczne zakładki ułatwiają dopasowanie się buta do łydki. Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu. Wyposażone w podpórkę do ostróg.

materiał: PcV
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Obwód łydki [cm] długość wkładki [cm] wysokość [cm]

0723-326631 31 32,5 20,5 32,5

0723-326632 32 33 21 33,2

0723-326633 33 33,5 21,5 34,1

0723-326634 34 34,5 22 35,3

0723-326635 35 35 22,5 35,5

0723-326636 36 35,5 23 40,3

0723-326637 37 36 23,5 41

0723-326638 38 37,5 24
41,7

0723-326639 39 38 24,5

0723-326640 40 38,5 25,5 42,1

0723-326641 41 39 26 42,7

0723-326642 42 39,5 27 43,2

0723-326643 43 40,5 28 43,7

0723-326644 44 41 29 43,8

0723-326645 45 41,5 30
44,3

0723-326646 46 42,5 31

Kalosze „alaska eVa”
- wodoszczelne
- materiał zachowuje właściwości w temperaturze nawet do -30°c
- wyjmowany ocieplacz
- wykonane z bardzo lekkiego tworzywa eVa - waga 1 pary nie przekracza 1kg 
- żywotność 2-3 razy dłuższa w porównaniu do kaloszy wykonanych z gumy czy PcV 

materiał: eVa
Kolor: zielony
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nr kat: 1965-1869036
Ocieplacz do butów 

alaska

       
nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

1965-869036 36 23

1965-869037 37 24

1965-869038 38 24,5

1965-869039 39 25

1965-869040 40 26

1965-869041 41 26,5

1965-869042 42 27

Kalosze „grenlander”
- wodoszczelne
- materiał zachowuje właściwości w temperaturze nawet do -30°c
- wyjmowany ocieplacz
- wykonane z bardzo lekkiego tworzywa eVa - waga 1 pary nie przekracza 1kg 
- żywotność 2-3 razy dłuższa w porównaniu do kaloszy wykonanych z gumy czy PcV 

materiał: eVa
Kolor: zielony
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nr kat: 1965-1862041
Ocieplacz do butów 

grenlander

        
nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

1965-862041 41 26,5

1965-862042 42 27

1965-862043 43 28

1965-862044 44 28,5

1965-862045 45 29

1965-862046 46 30

1965-862047 47 30,5

1965-862048 48 31

1965-862049 49 31,5

1965-862050 50 32
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Termobuty Villa Horse
eleganckie termobuty Villa Horse. Produkcja włoska gwarantuje pełen komfort poczas 
jazdy konnej oraz prac stajennych. Wykonane z tworzywa sztucznego i materiału pokrytego 
teflonem. Ocieplenie stanowi angielska wełna. Dla uzyskania większego komfortu i wygody, 
w dolnej części buta zastosowano grubą wyściółkę. bezpieczeństwo zapewnia podeszwa 
antypoślizgowa i odblask z tyłu buta. Dostępne w rozmiarach od 36 do 47.

materiał: tworzywo sztuczne pokryte teflonem
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar
długość 
wkładki 

[cm]

1687-VH2801-36 36 23,9

1687-VH2801-37 37 24,6

1687-VH2801-38 38 25,3

1687-VH2801-39 39 26

1687-VH2801-40 40 26,6

1687-VH2801-41 41 27,3

1687-VH2801-42 42 28

1687-VH2801-43 43 28,6

1687-VH2801-44 44 29,3

1687-VH2801-45 45 30

1687-VH2801-46 46 30,6

1687-VH2801-47 47 31,3

buty zimowe „north track” brązowe
- ciepłe obuwie idealne do prac w niskich temperaturach
- Wykonane z nubuku
- Ocieplane wełną angielską
- materiał odporny na temperatury do -30ºc
- Wodoodporne

Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

1965-916039 39 26

1965-916040 40 26,6

1965-916041 41 27,3

1965-916042 42 28

1965-916043 43 28,6

1965-916044 44 29,3

1965-916045 45 30

1965-916046 46 30,6

1965-916047 47 31,3

buty zimowe „north track” czarne
- ciepłe obuwie idealne do prac w niskich temperaturach
- Pasek odblaskowy w tylnej części
- Ocieplane wełną angielską
- materiał odporny na temperatury do -30ºc
- Powierzchnia pokryta teflonem
- Wodoodporne

Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar długość wkładki [cm]

1965-915036 36 24

1965-915037 37 24,6

1965-915038 38 25,3

1965-915039 39 26

1965-915040 40 26,6

1965-915041 41 27,3

1965-915042 42 28

1965-915043 43 28,6

1965-915044 44 29,3

1965-915045 45 30

1965-915046 46 30,6

1965-915047 47 31,3

piesek do butów 
plastikowy

nr katalogowy materiał Kolor

0723-32610 tworzywo czarny
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Ochraniacz na kręgosłup „backpro”
Posiada certyfikat tÜV-gS zdodnie z normą en 1b21-2. nie odznacza się, dlatego może być 
noszony pod kurtką lub kamizelką. Posiada dwa regulowane, elastyczne pasy naramienne 
i jeden szeroki, elastyczny pas brzuszny z regulacją. Przeźroczyste, silnie absorbujące 
uderzenia, elementy utwardzające. miękka wkładka na plecach wykonana z materiału 
odprowadzającvego pot zapewnia wysoki komfort noszenia.

Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar wysokość [cm]

0723-328010 S / m 32

0723-328011 m / l (dziecięca) 36

0723-328012 S 44

0723-328013 m 52

0723-328014 l 60

Kamizelka bezpieczeństwa „zip” beta 2009
kamizelka ochronna zip o najwyższym stopniu bezpieczeństwa - level 3. Posiada atest en 
13158:2009 oraz certyfikat bezpieczeństwa beta 2009. zapinana na rzepy w pasie i na 
ramionach. Dodatkowo zapinana w pasie na zatrzask. zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.

nr katalogowy rozmiar
Obwód klatki 

piersiowej [cm]
Obwód w pasie [cm]

1692-2100/60/XS XS 50-55 46-54

1692-2100/60/S S 55-60 51-58

1692-2100/60/m m 60-66 56-64

1692-2100/60/l l 66-72 62-70

1692-21001/60/XS XS 79-85 74-81

1692-21001/60/S S 85-91 79-87

1692-21001/60/m m 91-97 85-93

1692-21001/60/l l 96-102 92-100
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toczek „Velair”
jest to ulepszona wersja klasycznego toczka. 
System wentylacji i mniejsza waga podnosi 
komfort noszenia. giętki, elastyczny daszek, 
wytrzymałość na uderzenia oraz delikatne, 
aksamitne pokrycie czyni go eleganckim 
i zarazem bezpiecznym. Posiada certyfikat 
tuV/gS ce.en 1384.

Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1692-321290 52

1692-321291 54

1692-321292 56

0723-321293 58

1692-321294 60

1692-321295 62

Kask jeździecki „easyfit”
Disc-System do jednoręcznej, bezstopniowej 
regulacji obręczy w obwodzie głowy, 
trzypunktowe zapięcie, dobra wentylacja, 
zgrabna forma kasku. Spełnia normy en 
1384 i aStm F 1163-97.

Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Obwód głowy [cm]

0723-32711 S 50 - 56

0723-32714 m 56 - 58

0723-32715 l / Xl 58 - 62

Kask jeździecki 
„carbonic”
Disc-System do jednoręcznej, 
bezstopniowej regulacji obręczy 
w obwodzie głowy. karbonowe 
wykończenie nadaje szlachetny 
wygląd. ekstremalnie odporna 
na uderzenia skorupa, zmyślny 
system wentylacji, 3-punktowe 
zapięcie, zgrabna forma kasku. 
Spełnia normy en 1384.

Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Obwód głowy [cm]

0723-32709 XS 48 - 52

0723-32716 S / m 52 - 57

0723-32717 l / Xl 57 - 61

Kask jeździecki „Sonic”
modny kask jeździecki 
o wyróżniającym się wzorze, 
z odblaskową wstawką dla 
zwiększenia bezpieczeństwa. 
zgodna z Din, niezwykle odporna 
na uderzenia skorupa. Dobrze 
zaprojektowany system wentylacji. 
Disc-system umożliwiający 
jednoręczną, bezstopniową 
regulację obręczy w obwodzie 
głowy. bardzo wygodne 
wypełnienie z pianki.

Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar Obwód głowy [cm]

1692-321240 XS 48 - 52

1692-321241 S / m 52 - 57

1692-321242 l/Xl 57 - 61

pokrowiec na kask czarny
Praktyczny pokrowiec na kaski, ułatwiający transport i przechowywanie. zapinany na zamek 
błyskawiczny.

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

0723-321245 uniwersalny mikrofibra czarny
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rękawiczki jeździeckie polarowo-skórzane
nowoczesne rękawiczki 
jeździeckie ze skóry 
ekologicznej w połączeniu 
z wysokiej jakości polarem. 
W trzech modnych kolorach. 
Posiadają regulację przy 
pomocy rzepu. można prać 
w 30°c.

materiał: skóra, polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-326595 XS

brązowy

0723-326596 S

0723-326597 m

0723-326598 l

0723-326599 Xl

0723-326600 XS

granatowy

0723-326601 S

0723-326602 m

0723-326603 l

0723-326604 Xl

1967-326765 XS

czarno-szary

1967-326766 S

1967-326767 m

1967-326768 l

1967-326769 Xl

rękawiczki jeździeckie „Syntex”
Delikatne i jednocześnie bardzo 
wytrzymałe. łatwe do utrzymania 
w czystości. Posiadają rzep 
regulujący ich szerokość na 
wysokości nadgarstka.

materiał: poliester, poliuretan
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1967-326735 XS

1967-326736 S

1967-326737 m

1967-326738 l

1967-326739 Xl

rękawiczki jeździeckie skórzane
mocne skórzane rękawice z wierzchem z płótna, ze wzmocnionymi palcami i elastycznym 
mankietem. idealne na cieplejsze dni.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-327758 S

antracyt
0723-327759 m

0723-327760 l

0723-327761 Xl

0723-327750 S

beżowy
0723-327751 m

0723-327752 l

0723-327753 Xl

0723-327754 S

morski
0723-327755 m

0723-327756 l

0723-327757 Xl

rękawiczki jeździeckie bawełniane
rękawice bawełniane „cotton jersey” z pokryciem antypoślizgowym. Wzmocnienie 
palców zapobiega rozdarciom. zapięcie na rzep.

materiał: bawełna

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32603 S

biały
0723-32604 m

0723-32605 l

0723-32656 XS

0723-32658 XS

czarny
0723-32606 S

0723-32607 m

0723-32608 l
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rękawiczki jeździeckie „magic grippy”
bardzo rozciągliwe. gumowana wewnętrza część dłoni ułatwiająca stabilne trzymanie wodzy. rozmiar uniwersalny.

rozmiar: uniwersalny

nr katalogowy Kolor

0723-32599 bordowy

0723-32600 czarny

0723-32601 granatowy

0723-32598 wielokolorowy

0723-32609 niebieski

rękawiczki jeździeckie „hi-tech”
Wzmocnienia wewnętrznej części dłoni i palców wykonane z japońskiego włókna 
o wyglądzie nubuku, grzbiet dłoni z elastycznego włókna. zapięcie na rzep. można 
prać w 30°c.

materiał: imitacja nubuku

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-327890 XS

brązowy

0723-327891 S

0723-327892 m

0723-327893 l

0723-327894 Xl

0723-327895 XS

czarny

0723-327896 S

0723-327897 m

0723-327898 l

0723-327899 Xl

rękawiczki jeździeckie polarowe
Odporne na ścieranie. Posiadają wzmocnienie palców. zapewniają ciepło i większą 
ochronę przed mroźnym powietrzem. elastyczny nadgarstek pozwala na idealne 
dopasowanie.

materiał: polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-327130 XS

szary

0723-327131 S

0723-327132 m

0723-327133 l

0723-327134 Xl

0723-327120 XS

beżowy

0723-327121 S

0723-327122 m

0723-327123 l

0723-327124 Xl

0723-327125 XS

niebieski

0723-327126 S

0723-327127 m

0723-327128 l

0723-327129 Xl

rękawiczki jeździeckie „Okuda”
rękawiczki jeździeckie wykonane z naturalnej skóry. zapinane i regulowane na rzep.

materiał: skóra
Kolor: biało-szary

nr katalogowy rozmiar

0723-297151 S

0723-297152 m

0723-297153 l

0723-297154 Xl

0723-297155 XXl
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rękawiczki jeździeckie „Summer racer”
Wykonane z wysokiej jakości skóry. eleganckie i wygodne. Dobrze dopasowują 
się do dłoni. kolor żółty.

materiał: skóra
Kolor: żółty

nr katalogowy rozmiar

0723-297221 S

0723-297222 m

0723-297223 l

0723-297224 Xl

rękawiczki jeździeckie „Sport”
rękawiczki jeździeckie wykonane z mikrowłókien. elastyczne. zapinane na rzep.

materiał: mikrowłókna
Kolor: szaro-czarny

nr katalogowy rozmiar

0723-297163 l

0723-297164 Xl

rękawiczki jeździeckie zimowe „neoX”
Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornego neoprenu. Posiadają 40-gramowe 
wypełnienie utrzymujące ciepło nawet w chłodniejsze dni. Posiadają wzmocnienia na 
palcach, chropowatą część wewnętrzną i elastyczny nadgarstek.

materiał: poliuretan, nylon
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1967-321629 XS

1967-321630 S

1967-321631 m

1967-321632 l

1967-321633 Xl

rękawiczki jeździeckie „amara”
nowoczesne rękawiczki jeździeckie ze skóry syntetycznej. Posiadają wzmocnienia 
wewnętrznej części dłoni oraz palców i elastyczny nadgarstek zapinany na rzep. możliwość 
prania w 30°c.

materiał: poliester, poliuretan
Kolor: czarno-szary

nr katalogowy rozmiar

1967-321610 XS

1967-321611 S

1967-321612 m

1967-321613 l

1967-321614 Xl

rękawiczki jeździeckie „Klarino”
niezwykle popularne bawełniano-skórzane rękawiczki jeździeckie. Wzmocnine na 
wewnętrznej części i przy palcach. można je prać w 30°c.

materiał: bawełna, skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

0723-11467/60/SSS XXS

0723-11467/60/SS XS

0723-11467/60/S S

0723-11467/60/m m

0723-11467/60/l l

0723-11467/60/Xl Xl

0723-11467/60/XXl XXl
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Opaska odblaskowa
mocno odbijająca światło. Do przymocowania na przedramieniu. zapięcie na rzep. Dla 
zapewnienia bezpiecznej jazdy nocą i w złą pogodę.

nr katalogowy Kolor

0723-34646/1 żółty
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

 

SiodłA 
i wyPoSAżeNie
SiODła klaSyczne ....................................................................................................................................................................................... 34
SiODła rajDOWe .......................................................................................................................................................................................... 35
SiODła WeStern .......................................................................................................................................................................................... 36
akceSOria WeStern.................................................................................................................................................................................... 38
WyPOSażenie SiODła .................................................................................................................................................................................. 42
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Siodło ogólnoużytkowe kompletne

materiał: skóra

nr katalogowy typ rozmiar [cal] rozstaw ławek Kolor

0723-32198 ogólnoużytkowe 17,5 2 brązowy

0723-32196
ogólnoużytkowe

16
2 czarny

0723-32197 17,5

Siodło zestaw promocyjny
W skład kompletu wchodzi:
- wszechstronne siodło,
- popręg,
- puśliska,
- strzemiona,
- czaprak,
- ogłowie,
- wędzidło,
- pokrowiec.

materiał: imitacja skóry
Kolor: czarny

nr katalogowy typ rozmiar [cal] rozstaw ławek

0723-4170/12

ogólnoużytkowe

12

20723-4170/15 15

0723-4170 17,5
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Siodło islandzkie
Siodło rajdowe. Duży komfort jazdy. Siedzisko przepikowane.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy typ rozmiar [cal] rozstaw ławek

0723-4438 rajdowe 18 2

Siodło rajdowe „trooper”
Siodło wykonane ze skóry. Posiada uchwyty 
do sakw z przodu i z tyłu. Długie przystuły 
(przystosowane do krótkiego popręgu).

materiał: skóra
Kolor: ciemny brąz

nr katalogowy typ rozmiar [cal] rozstaw ławek

0723-4491/50 rajdowe 18 3
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Siodło western „nakoma 11”
Solidne wykonanie z natłuszczanej skóry ozdobionej subtelnym grawerem. Siedzisko wykonane 
z delikatnej skóry gładkiej. terlica z włókna szklanego. W zestawie popręg przedni i tylni. 
Strzemiona obszyte skórą. Waga około 12,5 kg.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ rozmiar [cal]

0723-32901/15
western

15

0723-32901 16

Siodło western „nakoma 13”
Solidne wykonanie z natłuszczanej skóry ozdobionej subtelnym grawerem. Siedzisko 
wykonane z delikatnej skóry gładkiej. terlica z włókna szklanego. W komplecie 
z popręgiem przednim i tylnym. Strzemiona obszyte skórą. Waga około 8,5 kg. Siodło 
przeznaczone na konie pony/cob od 110 do 140 cm w kłębie.

materiał: skóra

nr katalogowy typ rozmiar [cal] Kolor

0723-32903/51 western 13 brązowy

0723-32903/60 western 13 czarny

Siodło western „nakoma 250”
Solidne wykonanie z natłuszczanej skóry ozdobionej subtelnym grawerem. Siedzisko 
wykonane z delikatnej skóry gładkiej. W komplecie z popręgiem przednim i tylnym. 
Strzemiona obszyte skórą.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ rozmiar [cal]

0723-32902/15
western

15

0723-32902/16 16

Siodło western „nakoma 500”
Solidne wykonanie z natłuszczanej skóry ozdobionej subtelnym grawerem. Siedzisko 
wykonane z delikatnej skóry gładkiej. terlica z włókna szklanego. W komplecie 
z popręgiem przednim i tylnym. Strzemiona obszyte skórą. Waga ok 12,5 kg. Siedzisko 
16”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ rozmiar [cal]

0723-32904/51 western 16
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Siodło western „horn”
model australijski. Wykonane z wysokiej jakości skóry. tybinki ozdobione grawerem. 
kompletne z popręgiem skórzanym. Strzemiona obszyte skórą. Siedzisko ciemno-
brązowe.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ rozmiar [cal] rozstaw ławek

0723-4502 western 17,5 1

Siodło western „Original”
Solidne wykonanie z podwójnej naturalnej skóry. terlica z włókna szklanego. Strzemiona 
obszyte skórą. Piękny ręcznie wykonany grawer na całej powierzchni siodła. Waga ok 18 kg.

materiał: skóra
Kolor: jasnobrązowy

nr katalogowy typ rozmiar [cal]

0723-32914/51 western 16
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wodze „geronimo”
Wodze skórzane „geronimo”, doskonale nadające 
się do jazdy rekreacyjnej i treningu. Wykonane 
z grubej, wysokiej jakości skóry, z bardzo eleganckimi 
zdobieniami oraz grubymi obszyciami jasną nicią. 
tworzą doskonały komplet z napierśnikiem i ogłowiem 
„geronimo”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ

1696-3002-50 western

Ogłowie western jasny brąz
Wykonane ze skóry. W komplecie z wodzami.

materiał: skóra
Kolor: jasno-brązowy

nr katalogowy rozmiar

0723-4099/51/Full Full

Ogłowie western ciemny brąz
Wykonane ze skóry. idealnie pasuje do siodeł nakoma.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar

0723-32918/cOb cob

0723-32918/Full Full

Ogłowie western
Wykonane ze skóry. W komplecie z wodzami. metalowe 
okucia ozdobne.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4230/50/Full Full brązowy

0723-4230/c Full czarny

Ogłowie „geronimo”
Ogłowie skórzane „geronimo”, doskonale nadające 
się do jazdy rekreacyjnej i treningu. Wykonane 
z grubej, wysokiej jakości skóry, z bardzo eleganckimi 
zdobieniami oraz grubymi obszyciami jasną nicią. 
tworzy doskonały komplet z napierśnikiem i wodzami 
„geronimo”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar typ

1696-3002-50-2 cob
western

1696-3002-50-3 Full

napierśnik „geronimo”
napierśnik skórzany „geronimo”, doskonale nadający się do 
jazdy rekreacyjnej i treningu. Wykonany z grubej, wysokiej 
jakości skóry, z bardzo eleganckimi zdobieniami oraz 
grubymi obszyciami jasną nicią. tworzy doskonały komplet 
z ogłowiem i wodzami „geronimo”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar typ

1696-7002-50-2 cob
western

1696-7002-50-3 Full
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Ogłowie „buffalo bill”
bardzo solidne i wytrzymałe ogłowie „buffalo bill”. Polecane 
zarówno do treningu jak i na zawody, ponadto używane 
z powodzeniem w jeździectwie rekreacyjnym. Wykonane 
z wysokiej jakości skóry, z bardzo eleganckimi skórzanymi 
zdobieniami oraz grubymi obszyciami jasną nicią. tworzy 
doskonały komplet z napierśnikiem i wodzami „buffalo bill”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar typ

1696-3001-50-2 cob
western

1696-3001-50-3 Full

wodze „buffalo bill”
Polecane zarówno do treningu jak i na zawody, 
ponadto używane z powodzeniem w jeździectwie 
rekreacyjnym. Wykonane z wysokiej jakości skóry, 
z bardzo eleganckimi skórzanymi zdobieniami oraz 
grubymi obszyciami jasną nicią. tworzą doskonały 
komplet z napierśnikiem i ogłowiem „buffalo bill”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ

1696-3001-50 western

napierśnik „buffalo bill”
bardzo solidny i wytrzymały napierśnik „buffalo bill”, 
doskonale stabilizujący siodło na grzbiecie konia. Polecany 
zarówno do treningu jak i na zawody, ponadto używany 
z powodzeniem w jeździectwie rekreacyjnym. Wykonany 
z wysokiej jakości skóry, z bardzo eleganckimi skórzanymi 
zdobieniami oraz grubymi obszyciami jasną nicią. tworzy 
doskonały komplet z ogłowiem i wodzami „buffalo bill”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar Kolor typ

1696-7001-50-2 cob
brązowy western

1696-7001-50-3 Full

Ogłowie „Starlight”
Ogłowie skórzane „Starlight”, doskonale nadające się do jazdy 
rekreacyjnej i treningu. Wykonane z wysokiej jakości skóry, 
z bardzo delikatnymi i zarazem eleganckimi zdobieniami oraz 
grubymi obszyciami jasną nicią. tworzy doskonały komplet 
z napierśnikiem i wodzami „Starlight”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar typ

1696-3003-50-2 cob
western

1696-3003-50-3 Full

wodze „Starlight”
Wodze skórzane „Starlight”, doskonale nadające 
się do jazdy rekreacyjnej i treningu. Wykonane 
z wysokiej jakości skóry, z bardzo delikatnymi 
i zarazem eleganckimi zdobieniami oraz grubymi 
obszyciami jasną nicią. tworzą doskonały komplet 
z napierśnikiem i ogłowiem „Starlight”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy typ

1696-3003-50 western

napierśnik „Starlight”
napierśnik skórzany „Starlight”, doskonale nadający się do 
jazdy rekreacyjnej i treningu. Wykonany z wysokiej jakości 
skóry, z bardzo delikatnymi i zarazem eleganckimi zdobieniami 
oraz grubymi obszyciami jasną nicią. tworzy doskonały komplet 
z wodzami i ogłowiem „Starlight”.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar

1696-7003-50-2 cob

1696-7003-50-3 Full
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pad western „indianin”
Przeznaczony dla miłośników jazdy w stylu western.

materiał: bawełna, akryl

nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] Kolor długość [cm]

0723-32911
uniwersalny 92

biało-czerwono-czarny
86

0723-32912 czarno-czerwono-biały

pad western „apacz”
elegancki pad westernowy z ozdobnym skórzanym pasem, podszyty mięciutkim 
kożuchem. Wysoka jakość. Przeznaczony dla miłośników jazdy w stylu western.

materiał: bawełna, akryl

nr katalogowy rozmiar Szerokość [cm] Kolor długość [cm]

0723-32910/20

uniwersalne 90

granatowy

850723-32910/30 zielony

0723-32910/60 czarny

czaprak western „navajo”
mix kolorów.

materiał: bawełna, akryl

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm]

0723-3282 70 150
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wędzidło western

nr katalogowy długość [cm]

0723-6040 12,5

Ostrogi western

materiał: stal
Kolor: srebrny

nr katalogowy

0723-5548

buty kowbojki
Wysoka jakość skóry bydlęcej o grubości 1,2-1,4 mm. Wnętrze z podszewki naturalnej, 
umożliwiającej oddychanie stopy. zdobienia i pikowania wykonane ręcznie. Spody zrobione 
z kauczuku termoplastycznego (wysoka odporność na ścieranie). mrozoodporne.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar długość wkładki 
[cm]

0723-99843/36 36 23

0723-99843/37 37 23,5

0723-99843/38 38 24

0723-99843/39 39 25

0723-99843/40 40 25,5

0723-99843/41 41 26

0723-99843/42 42 27

0723-99843/43 43 28

0723-99843/44 44 28,5

0723-99843/45 45 29

0723-99841/36 36 23

0723-99841/37 37 23,5

0723-99841/38 38 24

0723-99841/39 39 25

0723-99841/40 40 25,5

0723-99841/41 41 26

0723-99841/42 42 27

0723-99841/43 43 28

0723-99841/44 44 28,5

0723-99841/45 45 29
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Strzemiona ze stali 
nierdzewnej

 
 

nr katalogowy rozmiar materiał Szerokość [cm]

0723-32630/1 Full stal nierdzewna 12

Strzemiona dziecięce

 
 

nr katalogowy materiał Szerokość [cm]

0723-32634/1 stal 9

Strzemiona bezpieczne 
„Kwik-out”

 
 

nr katalogowy rozmiar materiał Szerokość [cm]

0723-5551 Full stal 12

Strzemiona bezpieczne 
z gumką

 
 

nr katalogowy rozmiar materiał Szerokość [cm]

0723-5550 Full stal 12

Strzemiona aluminiowe

nr katalogowy rozmiar materiał Szerokość [cm]

0723-5552 Full aluminium 12

Strzemiona plastikowe

Kolor: Kolor: czarnyczarny

nr katalogowy rozmiar materiał Szerokość [cm]

0723-5126/60/Full Full tworzywo 12

wkładki do strzemion klinowe

 
 

nr katalogowy materiał Kolor długość [cm]

0723-32638/1 guma biały 12

wkładki do strzemion proste

 
 

nr katalogowy materiał Kolor długość [cm]

0723-32637/1 guma biały 12

puśliska eurohorseline
niezwykle odporne na zerwanie. z numerowanymi 
dziurkami.

 
 

nr katalogowy materiał Szerokość 
[cm]

Kolor długość 
[cm]

0723-32641 skóra 2,9 brązowy 150

0723-32348 skóra 2,9 czarny 150

puśliska skórzane

 
 

nr katalogowy materiał Szerokość 
[cm]

Kolor długość 
[cm]

0723-323471/1 skóra 2,7 brązowy 145

0723-32347/1 skóra 2,7 czarny 145
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popręg skórzany
Popręg lekko profilowany, zakończony z jednej strony 
elastycznymi paskami.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy długość [cm]

0723-327060 110

0723-327061 120

0723-327062 130

0723-327063 140

popręg z neoprenu

materiał: neopren
Kolor: czarny

nr katalogowy długość [cm]

0723-5569-115/c 115

0723-5569-125/c 125

0723-5569-135/c 135

popręg bawełniany
tkanina o dużej wytrzymałości wzmocniona bawełną. Solidne klamry.

materiał: bawełna

nr katalogowy długość [cm] Kolor

0723-32421 100

brązowy

0723-32422 110

0723-32423 120

0723-32424 130

0723-32425 140

0723-32431 100

czarny

0723-32432 110

0723-32433 120

0723-32434 130

0723-32435 140
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Popręg skokowy z fartuchem Villa Horse
Popręg skórzany z fartuchem Villa Horse wykonany z bardzo wysokiej jakości skóry. zapobiega zranieniom konia w czasie skoków. bardzo wygodny w użytkowaniu. cztery elastyczne gumy 
po obu stronach ułatwiają zapinanie popręgu. Dodatkowe kółka ze stali nierdzewnej umożliwiają mocowanie wodzy pomocniczych. możliwość dopasowania napierśnika i ochraniaczy Villa 
Horse.

materiał: skóra

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm] Kolor

0723-0001/60/120

32

120

czarny0723-0001/60/130 130

0723-0001/60/140 140

0723-0001/51/130
32

130
brązowy

0723-0001/51/140 140

Popręg skórzany ujeżdżeniowy profilowany Villa Horse
Popręg skórzany ujeżdżeniowy Villa Horse jest wykonany z bardzo wysokiej jakości skóry. anatomiczny kształt dobrze dopasowuje się do konia i umożliwia mu pełną swobodę ruchów.
Sprzączki wykonane są ze stali nierdzewnej.

materiał: skóra

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm] Kolor

0723-0003/60/55
10

55
czarny

0723-0003/60/65 65

Popręg skórzany profilowany Villa Horse
ekskluzywny popręg wykonany z naturalnej, bardzo wysokiej jakości skóry. Sprzączki i kółko do mocowania napierśnika wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowe kółka umożliwiają 
mocowanie wodzy pomocniczych. anatomiczny kształt dobrze dopasowuje się do konia i umożliwia mu swobodę ruchów. Dostępny w kolorze czarnym.

materiał: skóra

nr katalogowy długość [cm] Kolor

0723-0002/60/110 110

czarny
0723-0002/60/120 120

0723-0002/60/130 130

0723-0002/60/140 140
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popręg ujeżdżeniowy z neoprenu
Popręg w neoprenowym kołnierzu.

materiał: neopren
Kolor: czarny

nr katalogowy długość [cm]

0723-5018/60/60 60

0723-5018/60/70 70

przedłużka popręgu
Wydłuża popręg maksymalnie o 27 cm.

nr katalogowy materiał Kolor

0723-32436/1
skóra

czarny

0723-32437/1 brązowy

Żel pod siodło Villa Horse

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm] Kolor

0723-3411 36 53 czarny

żel pod siodło
Podkładka rozkłada równomiernie ciężar jeźdźca na grzbiecie 
konia. eliminuje punktowe uciski i zapobiega odbiciom. 
łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm] Kolor

0723-321350 36 53 czarny

Podkładka pod siodło Villa 
Horse
Podkładka pod siodło wykonana z najwyższej jakości płótna pikowanego oraz podszycia ze 
100% wełny. chroni grzbiet przed otarciami oraz odbiciami. świetny sposób na rozłożenie 
ciężaru ciała jeźdźca. Szczególnie polecana dla koni mających problemy z grzbietem - krój 
sprawia, że idealnie dopasowuje się do konia. Ponadto zapewnia naturalną termoregulację.

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

1687-VH3000-60
Full bawełna, wełna

czarny

1687-VH3000-96 szary

podkładka pod siodło futerkowa

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] wysokość [cm] długość [cm] Kolor

0723-32370 polar 35 5 56 biały
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podkładka pod siodło
bardzo wygodna podkładka pod siodło. Przedni i tylni kołnierz został wykonany 
z owczej wełny. Posiada paski do popręgu.

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

0723-32318 Full bawełna, wełna czarny
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Czaprak Villa Horse „Misty”
bardzo elegancki czaprak skokowy wykonany z tkaniny zamszopodobnej. Wykończenie stanowi kontrastowa lamówka z tego samego materiału oraz dwa satynowe kordonki. Podszycie 
z wysokiej jakości bawełny zapewniającej doskonałe wchłanianie potu. czaprak można prać w pralce. nie traci on przy tym swojej elastyczności. Dostępny w czterech wersjach 
kolorystycznych.

materiał: imitacja zamszu

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH1404-20

Full

granatowy

1687-VH1404-50 brązowy

1687-VH1404-81 fioletowy

1687-VH1404-96 szary

Czaprak Villa Horse „Futuro”
czapraki „Futuro” Villa Horse. Wykonane z bardzo mocnego materiału zamszowego. Wewnętrzna strona czapraków umożliwia wchłanianie wilgoci podczas jazdy konnej. Dostępne 
w czterech wersjach kolorystycznych idealnie pasujących do pozostałej kolekcji Villa Horse.

materiał: imitacja zamszu

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V1401/10/Full

Full

szaro-czerwony

0723-V1401/20/Full granatowo-błękitny

0723-V1401/30/Full zielony

0723-V1401/50/Full brązowo-beżowy

Czaprak Villa Horse „Heritage”
eleganckie czapraki Villa Horse z emblematem z serii „Heritage”. idealnie leżą na grzbiecie konia. Wewnętrzna strona wykonana z tkaniny doskonale wchłaniającej pot. Dostępne są 
w trzech wersjach kolorystycznych. z tej samej serii dostępne są koszulki polo i damskie koszule konkursowe.

: 

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V1403-01

Full

biały

0723-V1403-50 brązowy

0723-V1403-60 czarny
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czaprak skokowy „Summer”

nr katalogowy rozmiar Kolor

1693-373-00

Full

biały

1693-373-20 granatowy

1693-373-30 zielony

1693-373-50 brązowy

1693-373-60 czarny

1693-373-94 bordowy

1693-373-96 szary

czaprak „classic” wycięty
klasyczne czapraki wszechstronne w stonowanych i zawsze modnych barwach. uszyte z trwałego materiału dobrze wchłaniającego pot. można prać w 30°c. Dostępna kolorystyka: biały, 
czarny, czerwony.

materiał: poliester

nr katalogowy rozmiar typ Kolor

0723-3230/01

Full wycięty

biały

0723-3230/10 czerwony

0723-3230/60 czarny

czaprak „classic”
klasyczne czapraki wszechstronne w stonowanych i zawsze modnych barwach. uszyte z trwałego materiału dobrze wchłaniającego pot. można prać w 30°c. Dostępna kolorystyka: biały, 
czarny, czerwony, granatowy, zielony, brązowy.

materiał: poliester

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-3231/01

Full

biały

0723-3231/10 czerwony

0723-3231/20 granatowy

0723-3231/30 zielony

0723-3231/50 brązowy

0723-3231/60 czarny
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czaprak „genua”
atrakcyjny wzór polo. zewnętrzna strona wykonana 
w 100% z bawełny. atrakcyjne pikowanie. Wypełnienie 
z pianki amortyzującej uderzenia. z herbem covalliero, 
ozdobnymi pasami oraz lamówką.

materiał: bawełna

nr katalogowy Kolor

1693-322660 brązowy

1693-322661 jasnoniebieski

1693-322663 jasnozielony

1693-322664 szary

potnik „adriano”
nowy krój potnika o atrakcyjnym pikowaniu. Wykończony ozdobnym kordonkiem. ciekawa, modna kolorystka. można go prać w 30ºc.

materiał: bawełna

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321385

Full

brązowy

0723-321386 granatowy

0723-321388 czarny

potnik rajdowy czarny
Dostosowany do siodeł uniwersalnych 17” i 18”. Posiada szlufki na popręg i paski 
na siodło. zaprojektowany specjalnie do wyjazdów w teren i do rajdów. Duże torby 
siodłowe z zapięciami na rzepy pozwalają na zabranie manierki, prowiantu, kompasu 
itp.

materiał: poliester

nr katalogowy rozmiar typ Kolor

0723-32380 uniwersalne rajdowy czarny

Sakwy nylonowe czarne
Sakwy dwustronne wodoodporne. 
Pasują do każdego siodła.

materiał: nylon

nr katalogowy Kolor Szerokość [cm] wysokość [cm]

0723-4454 czarny 24 29

pas woltyżerski
Pas woltyżerski stosowany również do hipoterapii.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor długość [cm]

0723-4338/60/Full Full czarny 175 - 230

pokrowiec na siodło bawełniany
chroni siodło przed kurzem i zawilgoceniem.

materiał: bawełna

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32291 uniwersalne czarny
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Str. 51
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

ogłowiA
OgłOWia ...................................................................................................................................................................................................... 52
akceSOria DO OgłOWi ................................................................................................................................................................................ 55
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ogłowiAogłowiA

Str. 52

Ogłowie „Luxus” Villa Horse
Wykonane z wysokiej jakości skóry. W komplecie z wodzami „anty-Slip”, które zapobiegają wysuwaniu się wodzy z dłoni jeźdźca. Ozdobne wzory na nachrapniku i naczółku, 
charakterystyczne dla ekskluzywnej linii Villa Horse.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2501-50-2 cob
ciemny brązowy

1687-VH2501-50-3 Full

1687-VH2501-60-2 cob
czarny

1687-VH2501-60-3 Full

Ogłowie „V-Elegance” Villa Horse
Wykonane z doskonałej jakości skóry angielskiej. W komplecie z wodzami „anty-Slip”.
bardzo gustowne i eleganckie wykonanie naczółka w kształcie litery V ozdobionego 
kryształami Swarovskiego.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-0010/60/cOb cob

czarny0723-0010/60/Full Full

0723-0010/60/POny Pony

Ogłowie „Revel” Villa Horse
Wykonane z wysokiej jakości skóry. W komplecie z wodzami „anty-Slip”, które 
zapobiegają wysuwaniu się wodzy z dłoni jeźdźca. eleganckie wykonanie naczółka oraz 
bardzo gustowny lakierowany nachrapnik czyni to ogłowie jedynym w swoim rodzaju.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2502-60-2 cob
czarny

1687-VH2502-60-3 Full
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ogłowiA

Str. 53
-  j e s t e ś  w  d o b r y c h  r ę k a c h

Ogłowie „Standard”
naczółek i nachrapnik z białym podszyciem, 
z wodzami parcianymi w komplecie, bez 
wędzidła.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321742 Pony

brązowy0723-321743 cob

0723-321744 Full

0723-32170 Pony

czarny0723-32171 cob

0723-32172 Full

Ogłowie na konie zimnokrwiste

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

0723-321179 zimnokrwiste skóra brązowy

0723-321178 zimnokrwiste skóra czarny

Ogłowie angielskie
z wodzami parcianymi w komplecie, bez wędzidła.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4648-51-2 cob
brązowy

0723-4648-51-3 Full

Ogłowie angielskie 
z zielonym podszyciem
naczółek i nachrapnik z zielonym 
podszyciem, wysoka jakość skóry, z wodzami 
parcianymi, bez wędzidła.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4688-60-1 Pony

czarny0723-4688-60-2 cob

0723-4688-60-3 Full

Ogłowie angielskie 
z ozdobnym naczółkiem
Wodze parciane 
w komplecie.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4606-60-0 Shetty

czarny0723-4606-60-1 Pony

0723-4606-60-3 Full

Ogłowie angielskie „canterbury”
Wykonane z wysokiej jakości skóry, z wodzami 
parcianymi w komplecie, bez wędzidła. Podszycie 
wykonane ze skóry w kolorze czarnym.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-100400-60-2 cob
czarny

1696-100400-60-3 Full
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ogłowiAogłowiA

Str. 54

Ogłowie angielskie 
z ozdobnym naczółkiem

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-4691-61-3 Full czarny

Ogłowie angielskie 
z kolorowym 
naczółkiem
Wodze parciane w komplecie.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4610-60-0 Shetty

czarny0723-4610-60-1 Pony

0723-4610-60-3 Full

Ogłowie angielskie 
z ozdobnym 
naczółkiem
Wodze parciane w komplecie.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4614-61-2 cob
czarny

0723-4614-61-3 Full

Ogłowie z nachrapnikiem 
meksykańskim
Wodze parciane w komplecie.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-4168/60/cOb cob
czarny

0723-4168/60/Full Full
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AkceSoriA do ogłowiAkceSoriA do ogłowi

Str. 55
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naczółek ozdobny

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar pozycja Kolor

0723-321192 Full 1 czarny

0723-321193 cob
2 czarny

0723-321194 Full

0723-321195 cob
3 czarny

0723-321196 Full

1

2

3

Napierśnik z wytokiem Villa Horse
elegancki ozdobny napierśnik z wytokiem ekskluzywnej linii Villa Horse.
Wykonany z bardzo wysokiej jakości skóry, która zapewnia komfort użytkowania.

materiał: skóra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-0004/50/cOb cob
brązowy

0723-0004/50/Full Full

0723-0004/60/cOb cob
czarny

0723-0004/60/Full Full
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AkceSoriA do ogłowiAkceSoriA do ogłowi

Str. 56

Wodze „Anti-Slip” Villa Horse
Wodze gumowane „anti-Slip” ze stoperami, zapobiegają przesuwaniu się wodzy 
w dłoni jeźdźca.

nr katalogowy Kolor

0723-0016/60 czarny

wytok skórzany
zapobiega rzucaniu głową przez konia. Prosta regulacja. nierdzewne mocowania.

nr katalogowy materiał Kolor

0723-321754
skóra

czarny

0723-321755 brązowy

Stopery na wytok

nr katalogowy zawartość materiał Kolor

0723-321753/2 2 guma czarny

wodze parciane czarne
Wodze parciane ze stoperami zapobiegającymi wysuwaniu się wodzy z ręki.

nr katalogowy Kolor

0723-32664/1 czarny

Stopery na wodze

nr katalogowy zawartość materiał Kolor

0723-321751/2 2 guma czarny

wypinacze nylonowe
Posiadają gumowe kółka i nierdzewne mocowania.

nr katalogowy rozmiar Kolor materiał

0723-32660 uniwersalne czarny nylon

zatrzaski do wypinaczy
Do mocowania lonży i wypinaczy. W komplecie 
2 szt.

nr katalogowy powierzchnia materiał zawartość [szt	]

0723-32188/2 ocynk stal 2

01

02

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

03



AkceSoriA do ogłowiAkceSoriA do ogłowiAkceSoriA do ogłowi

Str. 57
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wędzidło puste łamane

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar typ

0723-321731/1 10,5

łamane

0723-32173/1 11,5

0723-32174/1 12,5

0723-32175/1 13,5

0723-32176/1 14,5

wędzidło podwójnie łamane

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar typ

0723-321732/1 12,5

łamane0723-321733/1 13,5

0723-321729/1 14,5

wędzidło oliwka łamane

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar typ

0723-321734/1 11,5

oliwka, łamane
0723-321735/1 12,5

0723-32177/1 13,5

0723-321730/1 14,5

wędzidło chromowane łamane

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar powierzchnia typ

0723-6270/8,5 8,5

chromowana łamane

0723-6270/9,5 9,5

1696-6270-105 10,5

0723-6270/11,5 11,5

0723-6270/12,5 12,5

0723-6270/13,5 13,5

0723-6270/14,5 14,5

pelham zaprzęgowy łamany

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar typ

0723-6370-13,5 13,5 łamany

wędzidło smakowe łamane
materiał: stal, tworzywo

nr katalogowy rozmiar typ

0723-6028-12,5 12,5
łamane

0723-6028-13,5 13,5

wędzidło smakowe podwójnie łamane
materiał: stal, tworzywo

nr katalogowy rozmiar typ

0723-6029-12,5 12,5

podwójnie łamane0723-6029-13,5 13,5

0723-6029-14,5 14,5

wędzidło smakowe oliwka łamane
materiał: stal, tworzywo

nr katalogowy rozmiar typ

0723-6030-12,5 12,5

oliwka, łamane0723-6030-13,5 13,5

0723-6030-14,5 14,5
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AkceSoriA do ogłowiAkceSoriA do ogłowi

Str. 58

Ślinianki czarne
zapobiegają otarciom od wędzidła. 2 szt. w komplecie.

materiał: guma

nr katalogowy Średnica [cm] Kolor

0723-321727/2 7
czarny

0723-321728/2 9

łykawka aluminiowa z paskiem 
skórzanym

materiał: guma

nr katalogowy rozmiar

0723-4423 uniwersalny
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Artykuły Jeździeckie
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

 

uPrzęże
uPrzęże ........................................................................................................................................................................................................ 60
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uPrzęże

Str. 60

uprząż jednokonna „Standard”
kompletna uprząż jednokonna. lejce w kolorze jasny brąz.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

0723-7289-60-00 mini Shetty

0723-7289-60-0 Shetty

0723-7289-60-1 Pony

0723-7289-60-2 cob

0723-7289-60-3 Full

uprząż parokonna „Standard”
kompletna uprząż na dwa konie. lejce w kolorze jasny brąz.

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

0723-7293-60-00 mini Shetty

0723-7293-60-0 Shetty

0723-7293-60-1 Pony

0723-7293-60-2 cob

0723-7293-60-3 Full
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uPrzęże

Str. 61
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uprząż maratonowa jednokonna

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1697-7297-60-2 cob

1697-7297-60-3 Full

uprząż maratonowa parokonna

materiał: skóra
Kolor: czarny

nr katalogowy rozmiar

1697-7298-60-2 cob

1697-7298-60-3 Full
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Artykuły Jeździeckie

Str. 63
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

 

bAty, 
PAlcAty
baty i Palcaty ............................................................................................................................................................................................ 64
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bAty i PAlcAty

Str. 64

bat ujeżdżeniowy dł	 80 cm

nr katalogowy materiał długość [cm]

0723-32363 włókno szklane 80

bat ujeżdżeniowy dł	 90 cm

nr katalogowy materiał długość [cm]

0723-32367 włókno szklane, PcV 90

bat ujeżdżeniowy dł	 100 cm
trzonek z włókna szklanego oplatanego nylonem, uchwyt skórzany.

nr katalogowy materiał Kolor długość [cm]

0723-321481
włókno szklane

granatowy
100

0723-321482 bordowy

bat ujeżdzeniowy dł	 100 cm

nr katalogowy materiał długość [cm]

0723-32362 włókno szklane 100

bat ujeżdżeniowy dł	 110 cm

nr katalogowy materiał długość [cm]

0723-32366 włókno szklane 110

bat do lonżowania jednoczęściowy
z nylonowym oplotem. jednoczęściowy.

        
nr katalogowy materiał Kolor długość [cm]

0723-32365 włókno szklane czarny 180
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bAty i PAlcAty
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bat do lonżowania składany
Opleciony nylonem. Składany z dwóch części.

nr katalogowy materiał Kolor długość [cm]

0723-32369 włókno szklane czarny 180

bat z uchwytem w kształcie głowy konia

nr katalogowy materiał długość [cm]

0723-321486 włókno szklane 75

bat do powożenia

nr katalogowy Kolor długość [cm]

0723-5388 biało-czarny 140

palcat z klapką w kształcie dłoni

nr katalogowy długość [cm]

0723-321485 65

palcat z klapką
trzonek nylonowy pleciony. uchwyt PcV z pętlą na nadgarstek.

nr katalogowy materiał długość [cm]

0723-32364 włókno szklane, PcV 65
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Str. 67
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

kANtAry, 
uwiązy, 
loNże
kantary ....................................................................................................................................................................................................... 68
uWiązy i akceSOria .................................................................................................................................................................................... 73
lOnże i akceSOria ...................................................................................................................................................................................... 77
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kANtArykANtArykANtAry

Str. 68Str. 68

Kantar Villa Horse „Kaim”
kantar Villa Horse w paseczki, wykonany z bardzo mocnej party, z miękkim podszyciem. idealne dopasowanie zapewnia pełna 
regulacja. Szyku i elegancji dodają niezawodne, satynowe okucia. kantary dostępne są w pięciu wersjach kolorystycznych. mogą 
stworzyć komplet z lonżami i uwiązami „kaim”.

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2701-10-1 Pony

czerwono-czarno-beżowy1687-VH2701-10-2 cob

1687-VH2701-10-3 Full

1687-VH2701-20-1 Pony

niebiesko-szaro-beżowy1687-VH2701-20-2 cob

1687-VH2701-20-3 Full

1687-VH2701-30-1 Pony

zielono-szaro-beżowy1687-VH2701-30-2 cob

1687-VH2701-30-3 Full

1687-VH2701-96-1 Pony

szaro-błękitno-granatowy1687-VH2701-96-2 cob

1687-VH2701-96-3 Full

1687-VH2701-59-1 Pony

bordowo-szaro-różowy1687-VH2701-59-2 cob

1687-VH2701-59-3 Full

Kantar skórzany Villa Horse 
ozdobny
kantar wykonany z wysokiej jakości skóry. Ozdobiony wzorem 
charakterystycznym dla ekskluzywnej linii Villa Horse, niezwykle elegancki 
i trwały. Posiada liczne możliwości regulacji pasków.

materiał: skóra
Kolor: brązowy

nr katalogowy rozmiar

0723-0006/50/POny Pony

0723-0006/50/cOb cob

0723-0006/50/Full Full

Kantar Villa Horse w trójkąty 
ozdobne
kantar wykonany z wysokiej jakości skóry. Ozdobiony kryształkami ułożonymi 
w trójkąty. Posiada liczne możliwości regulacji pasków.

materiał: skóra
Kolor: ciemny brązowy

nr katalogowy rozmiar

0723-0007/50/cOb cob

0723-0007/50/Full Full
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Kantar klasyczny
klasyczny wzór kantara na padok i do stajni. Solidne wykonanie z nierdzewnymi 
okuciami. miękka nylonowa tkanina z podwójnym szwem, miła w dotyku. 
bezstopniowo regulowany nakarcznik. łatwy do zdjęcia dzięki karabińczykom 
sprężynowym. Szeroka gama kolorów i rozmiarów.

Materiał: nylon

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32153 mini Shetty

niebieski

0723-32104 Shetty

0723-32109 Pony

0723-32114 cob

0723-32119 Full

0723-32158 X-Full

0723-32394 zimnokrwiste

0723-32150 mini Shetty

zielony

0723-32103 Shetty

0723-32108 Pony

0723-32113 cob

0723-32118 Full

0723-32157 X-Full

0723-32393 zimnokrwiste

0723-32154 mini Shetty

czarny

0723-32105 Shetty

0723-32110 Pony

0723-32115 cob

0723-32120 Full

0723-32159 X-Full

0723-32395 zimnokrwiste

0723-32152 mini Shetty

czerwony

0723-32102 Shetty

0723-32107 Pony

0723-32112 cob

0723-32117 Full

0723-32156 X-Full

0723-32392 zimnokrwiste

Kantar „hippo”
bardzo dobra jakość. bezstopniowo regulowany nakarcznik, łatwo rozpinane 
podgardle oraz nierdzewne okucia.

Materiał: nylon

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321901 mini Shetty

brązowo-beżowy

0723-321911 Shetty

0723-321921 Pony

0723-321931 cob

0723-321941 Full

0723-321907 mini Shetty

czerwono-beżowy

0723-321917 Shetty

0723-321927 Pony

0723-321937 cob

0723-321947 Full

0723-321903 mini Shetty

granatowo-niebieski

0723-321913 Shetty

0723-321923 Pony

0723-321933 cob

0723-321943 Full

0723-321904 mini Shetty

szaro-czarny

0723-321914 Shetty

0723-321924 Pony

0723-321934 cob

0723-321944 Full

1696-321908 mini Shetty

fioletowo-liliowy

1696-321918 Shetty

1696-321928 Pony

1696-321938 cob

1696-321948 Full

1696-321909 mini Shetty

pomarańczowo-
-brązowy

1696-321919 Shetty

1696-321929 Pony

1696-321939 cob

1696-321949 Full
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Kantar podszywany
kantar nylonowy podszywany „exclusive” przekonuje swą niebywałą jakością wykonania, 
materiałem i użytecznością. typowy produkt do stajni i na padok. Wyposażony w mosiężne 
okucia i haczyk sprężynowy. Posiada białe podszycia na naczółku i nachrapniku. kolejnym 
atutem są potrójne szwy na paskach policzkowych i pod brodą.

Materiał: Materiał: nylon

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32201 Pony

czerwony
0723-32206 cob

0723-32211 Full

0723-32216 X-Full

0723-32202 Pony

niebieski
0723-32207 cob

0723-32212 Full

0723-32217 X-Full

0723-32203 Pony

szary
0723-32208 cob

0723-32213 Full

0723-32218 X-Full

0723-32200 Pony

zielony
0723-32205 cob

0723-32210 Full

0723-32215 X-Full

Kantar „Supra”
ekskluzywny trójkolorowy kantar. Podszywany nachrapnik i nakarcznik. Solidne 
metalowe okucia.

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321120 Pony

bordowy0723-321121 cob

0723-321122 Full

0723-321126 Pony

brązowy0723-321127 cob

0723-321128 Full

0723-321123 Pony
ciemno-
niebieski0723-321124 cob

0723-321125 Full

0723-321129 Pony
jasnonie-

bieski0723-321130 cob

0723-321131 Full
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Kantar „glossy”
W odróżnieniu od typowych matowych kantarów, kantar glossy odznacza się 
oryginalnym, połyskliwym kolorem.

Materiał: polipropylenpolipropylen

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-1001-20-0 Shetty

niebieski
1696-1001-20-1 Pony

1696-1001-20-2 cob

1696-1001-20-3 Full

1696-1001-15-0 Shetty

pomarańczowy
1696-1001-15-1 Pony

1696-1001-15-2 cob

1696-1001-15-3 Full

1696-1001-85-0 Shetty

turkusowy
1696-1001-85-1 Pony

1696-1001-85-2 cob

1696-1001-85-3 Full

Kantar „genua”
Wysokiej jakości kantar dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Przeszycia 
wykonane z odpornego na ścieranie poliestru. 2 możliwości regulacji za pomocą 
sprzączek na nachrapniku i nakarczniku. łatwy do zakładania i zdejmowania dzięki 
haczykowi sprężynowemu. Podszywany nachrapnik i nakarcznik. Solidne metalowe 
wykończenia.

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-322671 cob
błękitno-brązowy

1696-322674 Full

1696-322673 cob
szaro-czerwony

1696-322676 Full

1696-322672 cob
zielono-granatowy

1696-322675 Full

Kantar dla źrebaka
kantar dla źrebiąt „exclusive”. Wysokogatunkowy kantar, posiada regulowany klamrami 
nachrapnik i podgardle. Szerokość pasów 2 cm. Oczka, tak jak wszystkie mocowania, 
powlekane mosiądzem.

Materiał: nylon

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32261 źrebak czerwony

0723-32260 źrebak zielony

0723-32262 źrebak niebieski

0723-32263 źrebak szary

Kantar „mustang”
Przekonuje swą jakością i solidnym 
wykonaniem. typowy produkt do 
stajni i na padok. Posiada karabińczyk 
sprężynowy, nierdzewne mosiężne 
oczka, miejscami jest podszyty.

Materiał: nylon

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321960 Pony

czarno-srebrny0723-321965 cob

0723-321970 Full

0723-321961 Pony
czerwono-

-czarny0723-321966 cob

0723-321971 Full

0723-321962 Pony
niebiesko-

-czarny0723-321967 cob

0723-321972 Full
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zestaw kantar, uwiąz, moskitiera
kantar wykonany z nowoczesnych włókien. z chromowanymi 
okuciami. uwiąz z karabińczykiem. Wstęga z frędzlami dopinana 
na rzep. zestaw jest zapakowany w poręcznej torbie.

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-321091 Pony

czarno-karmelowy1696-321092 cob

1696-321093 Full

1696-321094 Pony

granatowo-beżowy1696-321095 cob

1696-321096 Full

zestaw kantar, uwiąz, moskitiera

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-1101-40-2 cob
czarno-złoty

1696-1101-40-3 Full

1696-1101-70-2 cob
granatowo-srebrny

1696-1101-70-3 Full

Kantar linowy czarny
regulowany węzłami. łatwy do 
przechowywania nawet w kieszeni. mocna 
plecionka z włókna nylonowego.

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321155/1 uniwersalny czarny

Kantar nylonowy
typowy produkt do stajni i na padok. Wyposażony w mosiężne okucia i karabińczyk 
sprężynowy. Posiada regulowany nakarcznik ze sprzączką.

Materiał: polipropylen

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

0723-5122/60/POny Pony

nylon czarny0723-5122/60/cOb cob

0723-5122/60/Full Full

0723-5122/10/POny Pony

nylon czerwony0723-5122/10/cOb cob

0723-5122/10/Full Full

0723-5122/20/POny Pony

nylon niebieski0723-5122/20/cOb cob

0723-5122/20/Full Full

0723-5122/30/POny Pony

nylon zielony0723-5122/30/cOb cob

0723-5122/30/Full Full
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Uwiąz Villa Horse

bardzo gruby, naturalny uwiąz Villa Horse.

nr katalogowy Kolor długość [cm]

0723-0005/50 brązowy 200

Uwiąz „Kaim” Villa Horse
bardzo wytrzymałe uwiązy Villa Horse, dostępne w pięciu kolorach. każdy w wersji z karabińczykiem sprężynowym oraz bezpieczeństwa. Długość 2m. mogą stworzyć komplet z lonżami 
i kantarami „kaim”.

nr katalogowy Kolor długość [cm] typ

1687-VH2401-10 czerwono-czarno-beżowy

200 z karabińczykiem sprężynowym

1687-VH2401-20 niebiesko-szaro-beżowy

1687-VH2401-30 zielono-szaro-beżowy

1687-VH2401-59 bordowo-szaro-różowy

1687-VH2401-96 szaro-błękitno-granatowy

1687-VH2402-10 czerwono-czarno-beżowy

200 z karabińczykiem bezpieczeństwa

1687-VH2402-20 niebiesko-szaro-beżowy

1687-VH2402-30 zielono-szaro-beżowy

1687-VH2402-59 bordowo-szaro-różowy

1687-VH2402-96 szaro-błękitno-granatowy
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uwiąz „Orion”

nr katalogowy Kolor typ

1696-2001-19 niebiesko-błękitny

z karabińczykiem sprężynowym
1696-2001-66 czarno-czerwony

1696-2001-76 zielony

1696-2001-82 różowo-szary

1696-2002-19 niebiesko-błękitny

z karabińczykiem bezpieczeństwa
1696-2002-66 czarno-czerwony

1696-2002-76 zielony

1696-2002-82 różowo-szary

uwiąz „genua”
idealnie pasuje do kolekcji kantarów „genua”.

Materiał: polipropylen

nr katalogowy Kolor długość [cm]

1696-322686 niebiesko-brązowy

2301696-322687 zielono-granatowy

1696-322688 szaro-czerwony

1696-322689 niebiesko-brązowy

2301696-322690 zielono-granatowy

1696-322691 szaro-czerwony

uwiąz 
„Supra”

nr katalogowy Kolor Szerokość [cm] długość [cm]

0723-321860 bordowy

2 230
0723-321861 brązowy

0723-321862 niebieski

0723-321863 zielony

uwiąz „hippo”

Materiał: polipropylen

nr katalogowy Kolor Szerokość [cm] długość [cm] typ

0723-321440 granatowo-niebieski

2 200 z karabińczykiem 
sprężynowym

0723-321441 czarno-szary

0723-321444 fioletowy

0723-321445 czerwono-beżowy

0723-321446 brązowo-beżowy

1696-321447 pomarańczowo-brązowy

0723-321450 granatowo-niebieski

2 200 z karabińczykiem 
bezpieczeństwa

0723-321451 czarno-szary

0723-321454 fioletowy

0723-321455 czerwono-beżowy

0723-321456 brązowo-beżowy

1696-321457 pomarańczowo-brązowy
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uwiąz „exclusive”
z karabińczykiem bezpieczeństwa.

Materiał: polipropylenpolipropylen

nr 
katalogowy

Kolor długość [cm]

0723-321402 czerwono-szary

200
0723-321403 zielony

0723-321404 granatowo-niebieski

0723-321405 czarno-szary

uwiąz prezenterka
uwiąz prezenterka z łańcuszkiem, karabińczykiem i wyściełaną rączką asekuracyjną. Wysokiej klasy wykonanie.

nr katalogowy Kolor długość łańcucha [cm] długość [cm]

0723-32270 zielony

50 250
0723-32271 czerwony

0723-32272 niebieski

0723-32273 szary

uwiąz transportowy
uwiąz transportowy wyposażony 
w mocny karabińczyk 
bezpieczeństwa, jak również 
w karabińczyk sprężynowy. 
regulowana długość.

nr katalogowy Kolor długość [cm]

0723-32161 niebieski 70
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uwiąz łańcuchowy
ze zwykłym karabińczykiem 
i karabińczykiem bezpieczeństwa.

Materiał: metal, tworzywometal, tworzywo

nr katalogowy długość [cm]

0723-321414 50

0723-321415 70

0723-321416 140

uwiąz gumowy

Materiał: guma

nr katalogowy Kolor długość [cm]

0723-32835 czarny 50

pierścień do wiązania ocynkowany
Pierścień do wiązania galwanizowany, do 
przykręcania w boksie lub na ścianie stajni. 
mocna płytka z czterema otworami na śruby.

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

powierzchnia

0723-32163 50 galwanizowana

Karabińczyk zatrzaskowy z okrętką płaską
karabińczyki najczęściej wykorzystywane są w miejscach, gdzie zachodzi konieczność 
częstego rozłączania. najczęściej spotykane przy smyczach i uwiązach (dla zwierząt) 
oraz w łączeniu kluczy w wiązki.

nr katalogowy powierzchnia długość [mm] Średnica ucha [mm]

1554-082204

ocynk

82 20

1554-082206 80 25

1554-082610 50
10

1554-082616 73
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Lonża Villa Horse „Kaim”
bardzo wytrzymałe lonże Villa Horse. Wykonane z miękkiej party, która nie powoduje otarć dłoni podczas pracy z końmi. 
Dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych. mogą stworzyć komplet z kantarami i uwiązami „kaim”.

nr katalogowy Kolor długość [cm]

1687-VH2601-10 czerwono-czarno-beżowy

800

1687-VH2601-20 niebiesko-szaro-beżowy

1687-VH2601-30 zielono-szaro-beżowy

1687-VH2601-59 bordowo-szaro-różowy

1687-VH2601-96 szaro-błękitno-granatowy

lonża podwójna
z dwoma karabińczykami sprężynowymi.

Materiał: Materiał: gumaguma

nr katalogowy Kolor długość [cm]

0723-321495 granatowo-żółty 1700

lonża bawełniana
lonża bawełniana, miękka. nie odparzająca.

Materiał: guma

nr katalogowy Kolor długość [cm]

1696-321492 żółto-czarny 800

0723-321491 czerwono-czarny 800

0723-321490 niebiesko-fioletowy 800

lonża z krętlikiem

Materiał: nylon

nr katalogowy Kolor długość [cm]

0723-32148 czarny 750

lonża ze skórzanymi 
stoperami
Skórzane stopery umożliwiają 
pewne oraz stabilne 
utrzymanie lonży w dłoni. 
z dużym paskiem na rękę 
i karabińczykiem sprężynowym.

   
nr katalogowy Kolor długość [cm]

1696-321496 brązowy 800
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pas do lonżowania uniwersalny
Do lonżowania i szkolenia, z podkładkami z miękkiej skóry, 10 pierścieni, regulowany popręg.

nr katalogowy rozmiar Kolor długość [cm]

0723-32339 uniwersalny czarny regulowana

mostek do lonżowania czarny

nr katalogowy materiał Kolor

0723-32640 nylon czarny
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

ochrANiAcze 
i NAuSzNiki
OcHraniacze .............................................................................................................................................................................................. 80
OWijki i banDaże ........................................................................................................................................................................................ 84
nauSzniki i mOSkitiery .............................................................................................................................................................................. 85
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Ochraniacze Villa Horse z „Memory Foam”
Ochraniacze Villa Horse z pianką „memory” rewelacyjnie chronią nogi konia przed urazami. „memory Foam” to termoelastyczne wypełnienie powszechnie stosowane wszędzie tam, gdzie 
kluczowym jest minimalizowanie punktów ucisku (wózki inwalidzkie, poduszki ortopedyczne, podkładki itp.). Pianka „memory” reaguje na zmianę temperatury idealnie dopasowując 
się do kształtu kończyn konia, amortyzuje ok. 97% uderzeń i wibracji. co więcej umożliwia cyrkulację powietrza zapobiegając poceniu się kończyn. Dodatkowo ochraniacze Villa Horse 
wyposażone są we wkłady magnetyczne, które ułatwiają przepływ krwi do ścięgien.

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V2101-60-Full
Full

czarny

0723-V2101-30-Full zielone

Ochraniacze neoprenowe „2-Shade” przednie
neoprenowe ochraniacze w kontrastowej wersji kolorystycznej - na każdego konia i do 
każdego czapraka.

Materiał: neopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-347100-20-Full

Full

granatowo-błękitny

0723-347100-30-Full zielony

0723-347100-50-Full brązowo-beżowy

0723-347100-60-Full czarny

0723-347100-96-Full szaro-czerwony

Ochraniacze neoprenowe „2-Shade” tylne
neoprenowe ochraniacze w kontrastowej wersji kolorystycznej - na każdego konia i do 
każdego czapraka.

Materiał: neopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-347000-20-Full

Full

granatowo-błękitny

0723-347000-30-Full zielony

0723-347000-50-Full brązowo-beżowy

0723-347000-60-Full czarny

0723-347000-96-Full szaro-czerwony

Ochraniacze neoprenowe przednie
Doskonała ochrona i bezpieczeństwo dla wrażliwych ścięgien 
konia. anatomicznie ukształtowana osłona zamykająca się 
dokładnie wokół całego ścięgna i pęciny. miękkie, przyjemne 
w dotyku, podbicie z neoprenu. Podwójne zapięcie na rzepy.

Materiał: Materiał: neopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-322735

Full

zielony

1696-322737 błękitny

1696-322738 brązowy

Ochraniacze neoprenowe tylne
Doskonała ochrona tylnych nóg. miękkie, przyjemne w dotyku, podbicie z neoprenu. 
łatwe do zakładania i zdejmowania. zapewniające swobodę ruchów. Sprzedawane 
w parach. Dopasowane kolorystycznie do ochraniaczy przednich.

Materiał: neopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-322730

Full

zielony

1696-322732 błękitny

1696-322733 brązowy
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Ochraniacze 
skokowe 
przednie
Podszyte neoprenem.

Materiał: neopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-8395Full/c Full czarny

Ochraniacze 
skokowe 
tylne
Podszyte neoprenem.

Materiał: neoprenneopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-8396Full/c Full czarny

Ochraniacze magnetyczne „nelson”
Profilowana forma pozwala na optymalne dopasowanie do pęcin. umożliwiają swobodę ruchu. bardzo wygodne do 
zakładania. Ogrzewają i w naturalny sposób masują skórę. W widoczny sposób zmniejszają obrzęki i opoje. niezastąpione 
po urazach, wyraźnie przyspieszają proces zdrowienia. Szczególnie polecane w profilaktyce w porze jesienno-zimowej. 
Wykonane z paroprzepuszczalnego ortalionu, podszytego niezwykle grubą, 100% dzianiną wełnianą. neodymowe 
biostymulatory magnetyczne (nmb) o mocy 2200 gs każdy, umieszczone są wzdłuż ścięgien, pomiędzy warstwami 
materiałów w sposób trwały (bez możliwości wyjmowania do prania). Praktyczne zapięcia na rzepy. W komplecie na przednie 
nogi 6 nmb, na tylne nogi - 8 nmb.

Materiał: poliester, wełna

nr katalogowy rozmiar typ Kolor

1696-3401-50-1
Full

przód
brązowy

1696-3401-50-2 tył

1696-3401-60-1
Full

przód
czarny

1696-3401-60-2 tył

Ochraniacze magnetyczne „grandprix”
Profilowana forma pozwala na optymalne dopasowanie do pęcin. umożliwiają swobodę ruchu. bardzo wygodne do 
zakładania. Ogrzewają i w naturalny sposób masują skórę. W widoczny sposób zmniejszają obrzęki i opoje. niezastąpione 
po urazach, wyraźnie przyspieszają proces zdrowienia. Szczególnie polecane w profilaktyce w porze jesienno-zimowej. 
Wykonane z paroprzepuszczalnego ortalionu, z podszyciem 50% wełny i 50% poliestru. neodymowe biostymulatory 
magnetyczne (nmb) o mocy 2200 gs każdy, umieszczone są wzdłuż ścięgien, pomiędzy warstwami materiałów w sposób 
trwały (bez możliwości wyjmowania do prania). Praktyczne zapięcia na rzepy. W komplecie na przednie nogi 6 nmb, na tylne 
nogi - 8 nmb.

Materiał: poliester

nr katalogowy rozmiar typ Kolor

1696-3411-50-1
Full

przód
brązowy

1696-3411-50-2 tył

1696-3411-20-1
Full

przód
granat

1696-3411-20-2 tył

Kalosze magnetyczne 
„nelson”
niezastąpione po urazach. znacznie 
przyspieszają proces zdrowienia. Praktyczne 
zastosowanie w profilaktyce przez cały 
rok. zewnętrzna warstwa z wytrzymałego 
neoprenu z neodymowymi biostymulatorami 
magnetycznymi (nmb) o mocy 2200 gs każdy. 
zapinane na solidne rzepy. W komplecie 2 
sztuki, w każdym kaloszku po 4 magnesy 
umieszczone w sposób trwały (bez możliwości 
wyjmowania).

Materiał: neopren, 100% wełna

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-392-0 m
czarny

1696-392-1 l
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Kalosze magnetyczne
niezastąpione po urazach. znacznie przyspieszają proces 
zdrowienia. Praktyczne zastosowanie w profilaktyce przez 
cały rok. zewnętrzna warstwa z wytrzymałego neoprenu 
z neodymowymi biostymulatorami magnetycznymi 
(nmb) o mocy 2200 gs każdy. zapinane na solidne 
rzepy. W komplecie 2 sztuki, w każdym kaloszku po 4 
magnesy umieszczone w sposób trwały (bez możliwości 
wyjmowania).

Materiał: neoprenneopren

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-391-0 m
czarny

1696-391-1 l

Ochraniacze stajenne
kompletne na cztery nogi konia. zapinane na rzep. Wewnątrz 
wyjmowane podkłady, zrobione z poliesteru i mikrofibry. 
Podkłady można prać w 30ºc.

Materiał: poliester, microfibra

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32469 m
czarno-szary

0723-32470 l

Ochraniacze transportowe „exclusive”
bardzo wysokiej jakości ochraniacze transportowe wykonane z materiału ripstop 
o gramaturze 600 g/cm2. Podszycie z pianki pokrytej miękkim polarem. Doskonała 
ochrona stawu skokowego (tył). łatwe do zakładania dzięki zapięciu na rzepy. możliwość 
prania w 30ºc. 4 szt. w komplecie.

Materiał: Ripstop

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-32453
Full

czarny

1696-32454 granatowy

Kalosze dla konia
zapinane na podwójne rzepy.

Materiał: Materiał: gumaguma

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-8266l/b l

biały0723-8266m/b m

0723-8266Xl/b Xl

0723-8266l/c l

czarny0723-8266m/c m

0723-8266Xl/c Xl

Kalosze neoprenowe dla konia
Wypełnienie oraz ochraniacz na koronkę wykonane 
z neoprenu. zapinane na podwójne rzepy. Sprzedawane 
w parach.

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-321280 S

czarny
1696-321281 m

1696-321282 l

1696-321283 Xl

01

02

03

04

05

06

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

07



ochrANiAczeochrANiAcze

Str. 83
-  j e s t e ś  w  d o b r y c h  r ę k a c h

Str. 83
-  j e s t e ś  w  d o b r y c h  r ę k a c h

Ochraniacze transportowe Villa Horse
zapinane na mocne rzepy. uszyte z materiału ripstop. gramatura 600 g/cm2. nieprzemakalne i wodoodporne. 
można prać w 30ºc. komplet 4 szt.

materiał: ripstop

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V1601/10/Full

Full

szaro-czerwony

0723-V1601/20/Full granatowo-błękitny

0723-V1601/50/Full brązowo-beżowy

07

010101

020202

030303

040404

050505

060606

07

080808080808

090909090909

101010

1 11 11 1

121212121212

131313131313

141414

151515

161616

171717



owiJki i bANdAżeowiJki i bANdAże

Str. 84

Owijki polarowe
chronią mięśnie i ścięgna oraz zapobiegają obrażeniom. z zapięciami na rzepy. Wyrównują 
poziom wilgoci oraz temperaturę. możliwość prania w 30ºc. 4 sztuki w praktycznym 
przezroczystym opakowaniu.

Materiał: Materiał: polar

nr katalogowy Kolor Szerokość [cm] długość [cm]

0723-327111 granatowy

12 300

0723-327115 czarny

1696-327137 zielony

1696-327138 błękitny

1696-327139 brązowy

bandaż samoprzylepny eurofarm
Samoprzylepny, mocny, elastyczny 
bandaż eurofarm. nie ześlizguje się. Przy 
poprawnym założeniu bandaż podtrzymuje 
opatrunek, nie tamując krążenia 
krwi. Wygodny, bardzo lekki i prawie 
nieodczuwalny. Pozwala skórze oddychać 
w trakcie gojenia rany. Prosty w użyciu. 
bez konieczności używania klamerek. nie 
przykleja się do sierści. łatwy do usunięcia.

nr katalogowy Kolor Szerokość [cm]

0723-1692 biały

10

0723-1694 czerwony

0723-1695 niebieski

0723-1696 zielony

0723-1697 czarny

bandaże elastyczne
chronią mięśnie i ścięgna. z zapięciem na rzep. Przepuszczają powietrze. idealne 
podczas jazdy i w stajni. możliwość prania w 30ºc. 2 sztuki w komplecie.

nr katalogowy Kolor Szerokość [cm] długość [cm]

0723-321330/2 czarny

10 500
0723-321331/2 granatowy

0723-321333/2 czerwony

0723-321335/2 biały
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nauszniki
chronią uszy przed 
owadami.

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

0723-32651 uniwersalny bawełna czarny

nauszniki dla konia

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

1696-3255/10

uniwersalny bawełna

czerwono-szary

1696-3255/20 granatowo-błękitny

1696-3255/50 czekoladowo-kremowy

1696-3255/60 czarno - biały

nauszniki „genua”
kolorystycznie dopasowane do kantarów i uwiązów genua. chronią uszy przed 
owadami.

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

1696-322695

uniwersalny bawełna

granatowy

1696-322696 brązowy

1696-322697 szary

moskitiera z nausznikami 
w komplecie
chroni oczy nawet przed bardzo małymi owadami. nie ogranicza 
widoczności.

nr katalogowy rozmiar

0723-32650 Full

moskitiera

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

1696-321889 Full bawełna biało-czarno-czerwony
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zestaw kantar, uwiąz, moskitiera
kantar wykonany z nowoczesnych włókien. z chromowanymi 
okuciami. uwiąz z karabińczykiem. Wstęga z frędzlami dopinana 
na rzep. zestaw jest zapakowany w poręcznej torbie.

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-321091 Pony

czarno-karmelowy1696-321092 cob

1696-321093 Full

1696-321094 Pony

granatowo-beżowy1696-321095 cob

1696-321096 Full

zestaw kantar, uwiąz, moskitiera

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-1101-40-2 cob
czarno-złoty

1696-1101-40-3 Full

1696-1101-70-2 cob
granatowo-srebrny

1696-1101-70-3 Full

moskitiera „Supra”
Frędzle chroniące przed owadami. kolorystycznie dopasowane 
do kantarów „Supra”.

Materiał: Materiał: polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

1696-321882
Full

złoty

1696-321885 niebieski
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Karmidło dla koni, poj	 9 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

0720-32460 tworzywo 9 zielony 28 33,5 33

Karmidło dla źrebiąt zielone, poj	 9 l
karmidło dla źrebiąt. regulacja dostępu do pokarmu. W komplecie z listwą brzegową i prętami wewnętrznymi.

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

0720-32465 tworzywo 9 zielony 28 33,5 33

Karmidło prostokątne zielone, poj	 15 l
karmidło dla koni.

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

0720-3258 tworzywo 15 zielony 32 30 42

pr
od

uk
ty

 p
as

uj
ąc

e

nr kat: 0720-32581
listwa brzegowa do 

karmidła 3258

Karmidło narożne zielone, poj	 31 l
karmidło narożne dla koni.

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

0720-3259 tworzywo 31 zielony 45 30 60

pr
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ty
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as
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e

nr kat: 0720-32591
listwa brzegowa do 

karmidła narożnego 3259

Karmidło dla koni zielone, poj	 11,5 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100204 tworzywo 11,5 zielony 38,5 28 28
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Karmidło dla źrebiąt zielone, poj	 7 l
uWaga!!! karmidło nie jest w komplecie z prętami wewnętrznymi. Pręty można dokupić jako oddzielny produkt.

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100217 tworzywo 7 zielony 22 26,5 27
pr

od
uk

ty
 p

as
uj

ąc
e

nr kat: 1620-100317
Pręty wewnętrzne

Karmidło dla koni zielone, poj	 12 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100202 tworzywo 12 zielony 35 31 44,5

Koryto z zawiesiem dla krów i koni, zielone, poj	 13,5 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100218 tworzywo 13,5 zielony 34 29 29

Karmidło dla koni, poj	 16 l
możliwość dokupienia listwy brzegowej (nr kat. 1620-100311).

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100216 tworzywo 16 zielony 31 33 34
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nr kat: 1620-100311
listwa brzegowa do 

karmidła 100216

Karmidło narożne zielone, poj	 16 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100214 tworzywo 16 zielony 25 42 65

pr
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ty
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e

nr kat: 1620-100310
listwa brzegowa do 
koryta narożnego
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Karmidło dla koni zielone, poj	 15 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100206 tworzywo 15 zielony 45 31,5 57

Koryto na pasze dla koni, cieląt i owiec, poj	 50 l

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100208 tworzywo 50 zielony 23 35 121

Karmidło narożne zielone, poj	 16 l
karmidło narożne dla koni.

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

1620-100215 tworzywo 16 zielony 25 42 46

pr
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ty
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nr kat: 1620-100313
listwa brzegowa do karmidła 

narożnego 100215

Karmidło dla koni 12,5 l z korkiem spustowym

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor

1620-100142 tworzywo 12,5 zielony

Karmidło 17 l z korkiem spustowym
zgięte do wewnątrz brzegi tworzą rodzaj listwy brzegowej, która zapobiega wysypywaniu paszy. korek spustowy ułatwia utrzymanie karmidła w czystości.

nr katalogowy materiał pojemność [l] Kolor wysokość [cm] Szerokość [cm] długość [cm]

0720-140/30 tworzywo 17 zielony 18 33 43

01

02

03

04

05

06

07

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

08



kArmidłA

Str. 91
-  j e s t e ś  w  d o b r y c h  r ę k a c h

pojemnik z zaczepami i pałąkiem
bardzo solidne pojemniki na paszę lub wodę.

Materiał: tworzywotworzywo

nr katalogowy Kolor

0720-040402-1 czerwony

0720-040402-2 czarny

0720-040402-3 niebieski

0720-3287 zielony

pojemnik z zawiesiem zielony

Materiał: tworzywo

nr katalogowy Kolor

0720-3285 zielony

podstawka lizawki solnej

        
nr katalogowy Kolor materiał długość [mm] Szerokość [mm] wysokość [mm]

1620-100220
niebieski tworzywo 210 205 205

1620-100220z

paśnik ocynkowany ogniowo

nr katalogowy Szerokość [cm] wysokość [cm] długość [cm]

0720-3270 45 51 70

0720-3271 85 65 60
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poidło miskowe plastikowe z językiem
- Poidło miskowe plastikowe
- idealne do pojenia koni
- tworzywo najwyższej jakości
- miska poidła o dużej pojemności wody
- zawór wykonany z mosiądzu, ma wbudowany filtr wodny

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] przyłącze [cal] Kolor wysokość [cm] Kierunek przyłącza

1600-020262 tworzywo 24 3/4 zielony 16,7 górne lub dolne

poidło miskowe plastikowe z zaworem rurowym
- Poidło miskowe plastikowe z zaworem rurowym o regulowanym przepływie wody
- tworzywo najwyższej jakości
- miska poidła o dużej pojemności wody
- Przyłącze wody 3/4” z góry lub dołu
- zawór rurowy uruchamia przepływ wody już przy 600 g nacisku
- Wydajność do 18 l/min (4 bary)
- idealne dla bydła i koni

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] przyłącze [cal] Kolor wysokość [cm] Kierunek przyłącza

1600-020264 tworzywo 24 3/4 zielony 16,7 górne lub dolne

poidło żeliwne
- Duże poidło miskowe żeliwne z zaworem mosiężnym rurowym o regulowanym przepływie wody
- miska jest łatwa do czyszczenia
- Wydajność do 18 l/min (4 bary)
- zawór ma wbudowany filtr wodny. miska z żeliwa jest pokryta specjalną warstwą tworzywa sztucznego o nazwie Polycoat, 
która zabezpiecza poidło przed odpryskami
- zawór rurowy uruchamia przepływ wody już przy 600 g nacisku
- idealne dla krów, cieląt, koni

nr katalogowy materiał przyłącze [cal] Kolor Kierunek przyłącza długość [mm] przepływ max	 [l/min]

1600-020154 żeliwo 3/4 zielony pod różnym kątem 320 18

poidło miskowe żeliwne dla bydła
- idealne poidło dla bydła i koni
- miska poidła jest odlana z żeliwa szarego malowana farbą proszkowaną na gorąco
- Posiada atest spożywczy
- żeliwo powlekane w ten sposób jest zabezpieczone przed korozją i nie reaguje z wodą 
ani resztkami paszy pozostawionej przez zwierzęta podczas picia
- Poidło ma dwa przyłacza wody przelotowe co umożliwia podłączenie go do zamkniętego 
obiegu wody z pompą podgrzewajacą np. aqualine o nr kat. 1600-020575

nr katalogowy

1607-105Fa

pr
od

uk
ty

 p
as

uj
ąc

e

nr kat: POi-9955
zawór poidła POi-105

poidło jednokomorowe „lac5”
- Duże poidło miskowe żeliwne z zaworem pływakowym o stałym poziomie wody
- miska żeliwna pokryta specjalną warstwą tworzywa sztucznego o nazwie Polycoat, 
która zabezpiecza poidło przed odpryskami
- Przyłącze boczne lub dolne
- korek spustowy do łatwego czyszczenia miski
- idealne dla krów, cieląt, koni, trzody chlewnej, psów itp.

nr katalogowy materiał typ przyłącze [cal] Kolor

1600-020101 żeliwo poidło pływakowe 3/4 / 1/2 zielony
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poidło miskowe z tworzywa zielone
Poidło miskowe z tworzywa sztucznego, bez obejmy, duża misa. możliwość montażu 
na ścianie lub rurze, doprowadzenie wody od góry lub dołu.

nr katalogowy materiał Kolor

0720-22500 tworzywo zielony

poidło miskowe żeliwne z językiem ze stali 
nierdzewnej
- Przeznaczone dla koni i bydła
- Przepływ wody 8-10 l/min 
- Przyłącze wody: dolne lub górne

nr katalogowy materiał Kolor
przyłącze 

[cal]
Kierunek 
przyłącza

długość 
[mm]

przepływ 
max	 [l/min]

1602-101015 żeliwo czarny 1/2 górne i dolne 260 10
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wieSzAki
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wieszak do siodła
angielski model. Posiada dodatkowy wspornik. Wykonany z metalu pokrytego warstwą 
plastiku.

nr katalogowy Kolor

1623-32841 czarny

1623-3284 czerwony

wieszak na siodło
angielski model. malowany proszkowo.

nr katalogowy Kolor

1623-32884 szary

wieszak do siodła składany
Wykonany z malowanego metalu. Posiada wieszak na ogłowie.

        
nr katalogowy Kolor

1623-32842 czerwony

1623-32845 czarny

wieszak z pręta na siodło
Wieszak do siodła z pręta, malowany proszkowo.

nr katalogowy Kolor materiał Szerokość [cm] wysokość [cm] długość [cm]

0720-060705 zielony metal 22 23 47

wieszak na ogłowie
metalowy powlekany plastikiem.

nr katalogowy Kolor materiał

0720-32361 czerwony
metal

0720-323615 czarny

wieszak na ogłowie
malowany proszkowo.

nr katalogowy Kolor materiał

1623-32885 szary metal

wieszak prosty

nr katalogowy Kolor materiał wysokość [cm] długość [cm]

0720-321362 czarny
metal 21 45

0720-321363 czerwony
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wieSzAki
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wieszak do siodła uchylny
Wieszak na siodło uchylny, malowany proszkowo.

nr katalogowy Kolor materiał Szerokość [cm] długość [cm]

0720-060731 zielony metal 4 21

wieszak na siodło składany
Wieszak na siodło składany, malowany proszkowo.

nr katalogowy Kolor materiał Szerokość [cm] wysokość [cm] długość [cm]

0720-060730 zielony metal 4 25 41

Stojak na siodło
rozkładany. może służyć także do przymiarki siodła.

nr katalogowy materiał Kolor

0720-1144/60 metal czarny

wieszak na 4 derki
Do przymocowania na ścianie. Przeznaczony na 4 derki lub czapraki.

nr katalogowy Kolor materiał

0720-2301 srebrny metal

wieszak z pierścieniem

nr katalogowy Kolor materiał

0722-5369 srebrny metal
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AkceSoriA StAJeNNe
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dziurkacz do skór obrotowy

nr katalogowy materiał Kolor

0722-5268 metal srebrny

dziurkacz do skór

nr katalogowy materiał Kolor

0723-5006 metal srebrny

laska do mierzenia pfiff
laska bambusowa z miarą i poziomicą.

nr katalogowy materiał Kolor wysokość [cm]

0723-5545 bambus brązowy 180

tabliczka informacyjna na boks dla koni

nr katalogowy materiał wysokość [mm] długość [mm]

0722-0015 tworzywo 240 355

zestaw do sprzątania 
„mistboy”

nr 
katalogowy

Szerokość 
[cm]

wysokość 
[cm]

długość 
[cm]

0720-3281 34 78 29

miarka do zboża

nr katalogowy materiał pojemność [l]

0720-1227 tworzywo 2

piłka dla koni
Wspaniała zabawka, która intensywnie zajmuje nudzące 
się konie. Odporny i zarazem miękki materiał.

nr katalogowy materiał Średnica [cm] Kolor

0722-32398
tworzywo 25

czerwony

0722-32399 niebieski

Siatka na siano
różne kolory.

nr katalogowy
wymiary oczka 

[mm]
Kolor

1623-32695-1

120 x 120

czerwony

1623-32696-1 zielony

1623-32697-1 niebieski

1623-32698-1 czarny
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

derki
Derki Villa HOrSe ....................................................................................................................................................................................... 98
Derka PrzeciW mucHOm ......................................................................................................................................................................... 102
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derki VillA horSederki VillA horSe
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Derka polarowa Villa Horse
Derki polarowe Villa Horse wykonane są z bardzo dobrej jakości materiału, który pochłania wilgoć. Derki zapinane są dwustronnymi pasami krzyżowymi (z możliwością całkowitego ich 
odpięcia), które gwarantują stabilność utrzymania się derki na koniu. modna kolorystyka.

materiał: polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V2202-41-125 125

brązowo-beżowy0723-V2202-41-135 135

0723-V2202-41-145 145

0723-32909/10/125 125

czerwono-szary0723-32909/10/135 135

0723-32909/10/145 145

0723-32909/20/125 125

granatowo-błękitny0723-32909/20/135 135

0723-32909/20/145 145

Derka polarowa „Misty”
bardzo eleganckie polarowe derki Villa Horse „misty”. 
kontrastowy „kołnierz” oraz satynowy kordonek dodają elegancji 
i szyku. istnieje możliwość obustronnego odpięcia pasów 
krzyżowych (pod brzuchem). Dostępne w kolorach granatowym 
oraz lawendowym.

materiał: polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2206-20-135 135

granatowy1687-VH2206-20-145 145

1687-VH2206-20-155 155

1687-VH2206-83-135 135

lawendowy1687-VH2206-83-145 145

1687-VH2206-83-155 155
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Derka Villa Horse „Super Fleece”
Derki polarowe „Super Fleece” wykonane są z wysokogatunkowego grubego polaru z ozdobnymi wykończeniami. Derki te doskonale pochłaniają wilgoć i odprowadzają ją na 
zewnątrz, pozwalają skórze oddychać i osuszają ją. zapinane są obustronnie odpinanymi pasami krzyżowymi (mocowanymi od wewnętrznej strony derki). Podszyte są również 
od wewnątrz dodatkowymi pasami obejmującymi tylne nogi konia. bardzo elegancki, pleciony pasek pod ogon konia. Dostępne w kolorze czarnym i granatowym ze srebrnymi 
wykończeniami.
DOStęPne DO WyczerPania zaPaSóW magazynOWycH

materiał: polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2204-60-135 135

czarny1687-VH2204-60-145 145

1687-VH2204-60-155 155

1687-VH2204-20-135 135

granatowy1687-VH2204-20-145 145

1687-VH2204-20-155 155

Derka Villa Horse polar ozdobny
Derki polarowe wykonane są z grubego i niezwykle miękkiego polaru ozdobnego bardzo wysokiej jakości. Doskonale pochłaniają wilgoć odprowadzając ją na zewnątrz, pozwalają 
skórze oddychać i osuszają ją. Derki zapinane są dwustronnymi pasami krzyżowymi (z możliwością ich całkowitego odpięcia) oraz dodatkowymi podszytymi od wewnątrz pasami 
obejmującymi tylne nogi , które gwarantują niezawodną stabilność utrzymania się derki na koniu.
DOStęPne DO WyczerPania zaPaSóW magazynOWycH

materiał: polar

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2205-20-135 135

granatowo-błękitny1687-VH2205-20-145 145

1687-VH2205-20-155 155
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Derka jesienno-wiosenna Villa Horse
Derki wiosenno-jesienne przeznaczone sa na chłodniejsze dni. Wykonane z odpornej na przetarcia tkaniny ripstop o bardzo wysokiej gramaturze 600 g/m2. Dodatkowym atutem derek 
Villa Horse jest materiał oddychający i wiatroodporny. Derka zaopatrzona jest w pasy krzyżowe pod brzuchem, które uniemożliwiają jej przesuwanie się. Dodatkowo posiadają rozcięcie na 
łopatce oraz ochraniacz na ogon. Dostępne w ciekawych i modnych kolorach. Wypełnienie 150 g.

materiał: ripstop

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-32915/41/135 135

czekoladowo-beżowy0723-32915/41/145 145

0723-32915/41/155 155

0723-32915/30/135 135

zielony0723-32915/30/145 145

0723-32915/30/155 155

Derka treningowa Villa Horse

materiał: ripstop

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V2201-20 uniwersalny granatowy

0723-32916/41 uniwersalne brązowy

Derka padokowa przeciwdeszczowa 
Villa Horse
Derka padokowa Villa Horse. Wykonana z trwałej, odpornej na przedarcia tkaniny ripstop. 
Przeciwdeszczowa i oddychająca. chroni przed wiatrem. Podszyta polarem, co ułatwia wchłanianie potu, 
a więc i szybsze schnięcie konia. Posiada podwójne zapięcia i rzep z przodu, pasy krzyżowe pod brzuchem 
i paski na tylne nogi. Dodatkowo wyposażona jest w kłąb obszyty futerkiem, wycięcia na łopatkach 
ułatwiające poruszanie i klapkę na ogon.

materiał: ripstop

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-V2203-56-135 135

brązowo-błękitny0723-V2203-56-145 145

0723-V2203-56-155 155

1687-VH2203-96-135 135

szaro-fioletowy1687-VH2203-96-145 145

1687-VH2203-96-155 155
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Derka zimowa Villa Horse
eleganckie derki zimowe Villa Horse. Odporność na przecieranie, nieprzemakalność oraz wiatroodporność zapewnia tkanina wierzchnia ripstop. Wypełnienie 300 g. Stabilność na 
koniu zapewniają zapięcia na klatce piersiowej oraz pasy krzyżowe pod brzuchem. Wyposażona w klapę na ogon.Dostępne w kolorach granatowym (lamówka kremowo-beżowa) oraz 
ciemnofioletowym (lamówka lawendowo-różowa).

materiał: ripstop

nr katalogowy rozmiar Kolor

1687-VH2207-20-135 135

granatowy1687-VH2207-20-145 145

1687-VH2207-20-155 155

1687-VH2207-81-135 135

ciemnofioletowy1687-VH2207-81-145 145

1687-VH2207-81-155 155
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derka przeciw muchom
izoluje od przeciągów i skutecznie chroni przed muchami rozgrzanego konia. Wykonana z elastycznej tkaniny w drobną siateczkę. z przodu 
stabilne zapięcie, z pasem pod brzuch. można prać w 30ºc.

nr katalogowy rozmiar Kolor

0723-321340 125

czarny
0723-321341 135

0723-321342 145

0723-321346 155
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

Wszystkie produkty z tego katalogu możesz kupić w sieci sklepów rolniczo-technicznych GRENE, u naszych partnerów handlowych, a także w sklepie internetowym pod adresem: 
www.sklep-grene.pl  Jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu zadzwoń do nas. Postaramy się Ci pomóc. Oferta handlowa firmy GRENE obejmuje również produkty 
z następujących kategorii:

PodkuwNictwo 
i korekcJA 
koPyt
PODkOWy ................................................................................................................................................................................................... 104
Hacele ....................................................................................................................................................................................................... 105
kOrekcja kOPyt ........................................................................................................................................................................................ 106
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Podkowy
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podkowy cemtec
Podkowy cemtec SP, które oferujemy, są wszechstronnego użytku. Dwa otwory na hacele 
3/8”. Dwa noski na tylnych, jeden na przednich podkowach.

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar typ grubość [mm] Szerokość całk	 [mm] Szerokość [mm]

0720-10640P 4 x 0

przód 8

115

20
0720-10630P 3 x 0 121

0720-10620P 2 x 0 127

0720-10610P 0 130

0720-1061P 1 142

22
0720-1062P 2 145

0720-1063P 3 155

0720-1064P 4 157

0720-10640t 4 x 0

tył 8

111

20
0720-10630t 3 x 0 114

0720-10620t 2 x 0 122

0720-10610t 0 126

0720-1061t 1 134

22
0720-1062t 2 138

0720-1063t 3 147

0720-1064t 4 152

podkowy mustad dm

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar typ

0720-10500P 00

przód

0720-1050P 0

0720-1051P 1

0720-1052P 2

0720-1053P 3

0720-1054P 4

0720-1055P 5

0720-10500t 00

tył

0720-1050t 0

0720-1051t 1

0720-1052t 2

0720-1053t 3

0720-1054t 4

0720-1055t 5

podkowiaki
Pakowane w paczkach po 100 szt.

materiał: stal

nr katalogowy rozmiar zawartość długość [cm]

0720-10503 0

100

4,5

0720-10505 1 4,9

0720-10507 2 5,3

0720-10510 3 5,7

0720-105011 4 6,1

0720-105012 5 6,5

0720-105013 6 6,9
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hacele widiowe sześciokątne
z widią 4,3. gwint: 3,8”. Przeznaczone na parkur, bardzo 
głębokie podłoże. Wymiary: 12 x 12 mm.

materiał: stal
powierzchnia: ocynk

nr katalogowy Kształt zawartość [szt	] wysokość [cm]

0720-H1010

sześciokąt 10

1,9

0720-H1011 1,5

0720-H1012 1,1

hacele widiowe sześciokątne
z widią 4,3. gwint: 3,8”. Przeznaczone na lód i twarde podłoże. 
Wymiary: 12 x 12 mm.

materiał: stal
powierzchnia: ocynk

nr katalogowy Kształt zawartość [szt	] wysokość [cm]

0720-H1013
sześciokąt 

płaski

10 0,6

0720-H1014
10

1,5

0720-H1015 1,1

hacele widiowe kwadratowe
z widią 4,3. gwint: 3,8”. Przeznaczone na parkur i śliskie podłoże. Wymiary: 12 x 12 mm.

materiał: stal
powierzchnia: ocynk

nr katalogowy Kształt zawartość [szt	] wysokość [cm]

0720-H1110

kwadrat 10

1,9

0720-H1111 1,5

0720-H1112 1,1

hacele widiowe kwadratowe stożkowe
z widią 4,3. gwint: 3,8”. Przeznaczone na miękkie i śliskie podłoże. Wymiary: 12 x 12 mm.

materiał: stal
powierzchnia: ocynk

nr katalogowy Kształt zawartość [szt	] wysokość [cm]

0720-H1210

kwadrat 10
1,9

0720-H1211

0720-H1212 1,5
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korekcJA koPyt
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młotek

nr katalogowy

1586-240810

nóż do korekcji kopyt „Standard”
- Wykonany z najwyższej jakości stali
- Wysoka efektywność pracy
- łatwość ostrzenia
- Duży promień ostrza oraz idealny kształt rączki zapewnia precyzyjną i wygodną pracę

nr katalogowy materiał typ

1586-240203

stal, drewno

prawy

1586-240205 lewy

1586-240207
obustronny

1586-240210

nóż do korekcji kopyt „profi”
- Profesjonalne noże do czyszczenia kopyt i racic
- Wykonane ze specjalnej, najwyższej jakości stali do produkcji narzędzi tnących
- Wyprofilowane ostrze zwiększa siłę i dokładność cięcia
- Profilowana rączka z twardego drewna nie powoduje zmęczenia ręki

nr katalogowy materiał typ

1586-240202

stal, drewno

prawy

1586-240204 lewy

1586-240206 obustronny

Osełka dick

nr katalogowy

0722-16169

Osełka do noży i tasaków
- Do ostrzenia noży do racic i kopyt oraz tasaków
- Płaski owalny kształt
- Wymiary: 12,5 x 3 cm

nr katalogowy

1586-241002

tarnik do kopyt z rączką

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm]

0722-16161 3,6 35
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tasak do kopyt
lekko wygięty.

nr katalogowy materiał długość [cm]

0722-1615/1 stal nierdzewna 30

tasak do kopyt dick
Siekierkowy kształt ostrza, nierdzewna stal 
węglowa. gładka rękojeść wykonana z PVc 
wysokiej jakości.

nr katalogowy materiał długość [cm]

0722-1657 stal nierdzewna 36

tarnik do kopyt dick

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] długość [cm]

0722-16165 stal 4,2 30

pobijak do tasaków
Wykonany z twardego drewna bukowego.

nr katalogowy materiał

0722-32670 drewno

Kleszcze do badania racic
- kleszcze do badania racic i kopyt 
- Stalowe z prostymi uchwytami

nr katalogowy materiał rozstaw max	 [mm] długość [mm]

1586-241402 stal kuta 115 300

Kleszcze czołowe do 
korekcji racic

nr katalogowy materiał Komentarz długość [mm]

1586-242002 stal wymienne ostrza 420

Obcęgi do kopyt Knipex

nr katalogowy długość [mm] materiał

1586-1618 300 stal

1586-16181 360 stal

Szczypce typu krokodylki
rączki pokryte materiałem z tworzywa sztucznego.

nr katalogowy

0722-1666
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taśma smołowa do kopyt 
„tartape”
Samoprzylepny bandaż nasączony smołą bukową i tlenkiem 
cynku. Wodoodporny, dzięki specjalnej powłoce. Smoła bukowa 
rekonstruuje tkanki rogowe. antyseptyczny dzięki tlenkowi 
cynku. Długotrwały efekt, nawet do 8 tygodni.

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [m]

0722-16389 4,5 25

Smoła bukowa
- najwyższa jakość
- najwyższa lepkość
- Dobrze wypróbowana substancja do pielęgnacji kopyt i racic
- regularne stosowanie chroni przed grzybicą
- Dobrze dezynfekuje
- Wykorzystywana także w zapobieganiu obgryzania drzew przez 
dziką zwierzynę

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [l]

1586-241801 12 1

1586-241805 1 5

Olej do kopyt „pedokur”
Specjalny dobór składników pielęgnacyjnych zapewnia 
optymalne odżywienie i wzmocnienie rogu kopytowego. 
Podkowy trzymają się znacznie dłużej. zapobiega 
rozluźnianiu ścianek kopyta i pleśniawkom. Dobra ochrona 
kopyta, zapobiega stanom zapalnym i zwyrodnieniom 
wzrostu kopyt.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P273 500

Olej do kopyt „pedocan”
Olej do pielęgnacji kopyt. zawiera między innymi 
olej z drzewa herbacianego. Dzieki specjalnemu 
doborowi czystych, naturalnych olejów roślinnych 
działa szczególnie wzmacjająco i pielęgnująco. Do 
codziennego stosowania.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P130 500

maść do kopyt „pedocan”
Preparat wzmacniający kopyta. zawiera 
wysokowartościowe oleje roślinne, wosk pszczeli, 
witaminę b5. reguluje i utrzymuje odpowiedni 
poziom wilgotności kopyta. z dodatkiem oleju 
z drzewa laurowego i awokado. aktywnie stymuluje 
wzrost kopyta.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P125 450

0722-P126 1000

tłuszcz do kopyt
utrzymuje stałą wilgotność kopyta.

nr katalogowy Kolor zawartość [ml]

0722-P421/c czarny 1000

maść do kopyt
Oryginalny skład maści dla każdego rodzaju kopyt. zapewnia zdrowie i wzrost kopyt. Połączenie lauru i tymianku 
pomaga zapobiec chorobom kopyt. Działa antybakteryjnie i stymulująco. ekstrakty z wazeliny tworzą warstwę 
chroniącą przed wilgocią i brudem.

nr katalogowy zawartość [ml] Kolor

0722-110601 500 czarny

0722-110612 500 zielony
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preparat nawilżający do kopyt
Specjalnie opracowna formuła pielęgnacyjna komponentów 
gliceryny i oczaru wirginijskiego dostarcza wilgoci, 
doprowadzając kopyta do stanu prawidłowej równowagi. 
Wówczas następuje poprawa odporności kopyt, nawet 
w przypadku kopyt zniszczonych oraz twardych. Stosuje 
się go na koronę i całe kopyto. nakładać kilkakrotnie, 
w zależności od potrzeby. Preparat ma długotrwałe 
działanie.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-114350 500

żel letni do kopyt
Przeznaczony do uszkodzonych lub 
zniszczonych kopyt. letni żel powoduje 
szybszy wzrost kopyt przy ciepłej letniej 
pogodzie. lekki olej w połączeniu z olejem 
z awokado nadaje kopytom odpowiednią 
wilgotność i wytrzymałość, zapewniając 
w ten sposób optymalną elastyczność kopyt.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-1143750 500

żel zimowy do kopyt
chroni kopyta przed chłodem, błotem i wilgotną 
ściółką. kopyto zimą rośnie wolniej i staje sie twardsze. 
rozmaryn i olejek z goździka mają silne właściwości 
penetrujące.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-1143760 500

Olej do kopyt z pędzelkiem
idealna całościowa ochrona dla zdrowych kopyt. Połączenie 
lanoliny i oleju sprawia, że stają się elastyczne i bardziej 
odporne. zawarty w preparacie tymianek ma łagodzący 
wpływ na zniszczone lub uszkodzone kopyta. Olej ten jest 
szybko absorbowany przez kopyta i nadaje im długotrwały 
blask. Specjalny pędzelek sprawia, że preparat jest 
ekonomiczny w użyciu oraz pozwala uniknąć zabrudzeń.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-111475 475

Smoła bukowa w sprayu
Preparat do pielęgnacji kopyt 
na bazie smoły z drzewca 
bukowego. Skuteczny 
w przypadku grzybicy. 
gotowy do użycia roztwór 
w spray’u. Wnika głęboko 
do wnętrza kopyt i tworzy 
długotrwałą barierę przeciw 
wilgoci. zawarty w preparacie 
receptor przechwytuje zapach 
i sprawia, że staje się on 
bezwonny.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-112200 100

Środek ochronny do kopyt 
„anthrolan-n”
„anthrolan-n” jest 
to spray ochronno-
pielęgnacyjny dla 
racic i kopyt oraz 
innych rogowatych 
tkanek. nie zawiera 
rakotwórczych 
substancji smołowych.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-16402 200

balsam do kopyt „pedocan” z miodem
balsam do kopyt „Pedocan Hoof care balm” to połączenie miodu i oleju z dodatkiem propolisu, 
awokado, jojoby, sezamu i kwiatu nagietka, które wzmacniają kopyto i nadają mu elastyczności. 
Dzięki zawartości biotyny stymuluje wzrost rogu kopytowego. 
Dodatek witaminy c działa antyoksydacyjnie i stabilizuje naturalną florę kopyta. 
Do stosowania przez cały rok, na wszystkie rodzaje kopyt. 
niezwykle wydajny. jedno opakowanie starcza na długie miesiące. 
należy nakładać cienką warstwę na czyste i suche kopyto.

nr katalogowy zawartość [g]

1688-325076 1000
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emulsja nabłyszczająca 
„Foxfire”
zawartość pantenolu 
zapewnia połysk i gładkość. 
Wysoki połysk sierści 
utrzymuje się od 5 do 7 dni. 
„Foxfire” wygładza włosy 
i powoduje, że nie trzyma 
się w nich kurz. zapobiega 
filcowaniu się końskiej grzywy 
i ogona. znacznie ułatwia 
pielęgnację, skutecznie 
chroniąc przed zabrudzeniem 
trawą i odchodami.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P146 1000

emulsja do pielęgnacji 
skóry i sierści
Połączenie olejków 
eterycznych 
i pantenolu 
oznacza, że emulsja 
ma właściwości 
łagodzące, 
uspokajające 
i regenerujące 
w przypadkach 
swędzenia skóry 
i zakażenia 
pasożytami. może 
być stosowana 
codziennie.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-116250 500

Szampon dla koni 
w koncentracie
idealny do pielęgnacji 
zarówno krótkiej, 
jak i długiej sierści. 
czyści delikatnie 
i gruntownie. Szampon 
przetestowany medycznie. 
ma odświeżający 
i witalizujacy efekt. 
zachowuje naturalną 
ochronę skóry. nadaje 
jedwabisty, perlisty 
blask. Duża wydajność. 
1 l koncentratu to 4 l 
szamponu.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-113550 500

Szampon w spray’u 
„Ocean-Star”
unikalny szampon w spray’u 
„Ocean Star” jest o wiele 
łatwiejszy w stosowaniu niż 
inne konwencjonalne produkty. 
czyści delikatnie i bardzo 
dokładnie. jest odpowiedni 
do wszystkich maści koni. 
zawiera wyciąg z pereł, który 
zapewnia wyjątkowo trwały 
połysk. Dodatkowo w jego skład 
wchodzą: pantenol i łagodne 
środki powierzchniowo czynne.

nr katalogowy zawartość [ml]

1688-113680 750

Szampon dla siwych koni 
„white Star”
Sprawia, że każdy siwy 
koń staje się nieskazitelnie 
czysty. usuwa nawet 
najbardziej trwałe plamy. 
Odpowiedni zarówno 
do sierści krótkiej, jak 
i do grzywy i ogona. 
Przetestowany medycznie. 
może być stosowany do 
codziennej pielęgnacji, 
gdyż nie niszczy naturalnej 
funkcji ochronnej skóry.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-113560 500

płyn do grzywy i ogona
Oleje krzemowe 
nadają objętość, 
puszystość i ułatwiają 
rozczesywanie 
grzywy i ogona. 
Oleje pielęgnujące 
wzmacniają włosy 
i zapobiegają ich 
przesuszaniu. Siarka 
organiczna chroni przed 
pasożytami. zapobiega 
wycieraniu się włosów 
grzywy i ogona.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-112600 500

płyn „SuperStar-Shine” do 
sierści, grzywy i ogona
nadaje wspaniały połysk, nie 
powodując przy tym efektu 
sztucznego nabłyszczenia sierści 
konia. czyszczenie jest łatwiejsze, 
a rezultat jest widoczny przez 
kilka dni. Preparat ułatwia 
rozczesywanie splotów, a grzywa 
i ogon stają się błyszczące i pełne 
objętości. Skutecznie zapobiega 
łamaniu się kruchych i słabych 
włosów. Delikatny dla skóry. 
testowany dermatologicznie.

nr katalogowy zawartość [ml]

1688-113260 750

płyn dla konia z brokatem 
„effol Kids”
jest szczególnym środkiem do nabłyszczania sierści, 
grzywy i ogona. małe błyszczące drobinki oraz 
przepiękny morelowy zapach sprawiają, że płyn ten 
jest wyjątkowym produktem. idealny na zawody lub 
inne specjalne okazje.

nr katalogowy zawartość [ml]

1688-114436 300

Szampon dla koni o zapachu 
morelowym „effol Kids”
Szampon „effol kids” 
o zapachu morelowym nie 
tylko doskonale czyści, ale 
również pielęgnuje skórę 
konia. Szampon zapewnia 
wyjątkowy blask, który jest 
widoczny przede wszystkim 
na grzywie i ogonie.

nr katalogowy zawartość [ml]

1688-114450 300
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Szampon dla konia Oster

nr katalogowy typ zawartość [ml]
Opakowanie zbiorcze 

[szt	]

1688-321501 z witaminami

946 6
1688-321502 aloesowy

1688-321504 pomarańczowy

1688-321505 czarna perła

Odżywka do sierści konia 
Oster
Sprawia, że sierć, grzywa 
i ogon stają się bardziej 
miękkie i błyszczące, nie 
pozostawiajac przy tym tłustego 
osadu. Specjalna nawilżająca, 
rewitalizująca, zmiękczająca 
i ułatwiająca rozczesywanie 
formuła. Przyjemny truskawkowy 
zapach. koncentrat 1:10.

nr katalogowy zawartość [ml]
Opakowanie zbiorcze 

[szt	]

1688-321506 946 6
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Krem do zniszczonej skóry
antyseptyczny krem 
pielęgnacyjny na uszkodzone 
części skóry, o właściwościach 
przeciwzapalnych. tworzy 
warstwę ochronną przeciw 
wirusom, bakteriom 
i pasożytom. zawarte 
w nim witaminy pomagają 
w gojeniu się ran. tlenek 
cynku tworzy ochronę 
regulującą wilgotność skóry. 
zawiera pantenol, olejki 
eteryczne, witaminy, tlenek 
cynku, mocznik, bisabolol.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-117200 150

żel chłodząco-regenerujący 
„refresh-gel”
Do regeneracji, ochłody 
i pielęgnacji. zawiera naturalne 
olejki przyczyniające się do 
dobrostanu konia. Delikatny 
masaż i zabandażowanie przynosi 
długotrwały efekt. Wolny od 
środków dopingujących.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-116100 500

Kompresy zimno-ciepłe
zapewniają długotrwałe chłodzenie lub rozgrzewanie. Dopasowują się doskonale do każdej pęciny. kompresy należy 
rozgrzać w gorącej wodzie lub schłodzić w zamrażarce. następnie nałożyć na chore miejsce. jest to produkt wielokrotnego 
użytku. Opakowanie zawiera 2 szt i pokrowiec na żel.

nr katalogowy

0722-116310

żel chłodzący „eis-gel”
chłodzący i odprężający żel z naturalnymi 
składnikami. Szybko odświeża konia po trudach 
w terenie. Ochładza, reaktywuje mięśnie i ścięgna. 
Stosować po ciężkich i wymagających dużego 
wysiłku treningach.

nr katalogowy zawartość [ml]

1688-32535 750

maść dla koni „pferdesalbe”
Pferdesalbe jest prawdziwym hitem. Schładza i rozluźnia zmęczone po wysiłku mięśnie, aktywizuje oraz odświeża. jest 
przyjemna dla skóry. Działa na cały organizm odżywiająco i relaksacyjnie.
maść należy wcierać w obolałe, zmęczone miejsca. bandażowanie nie jest wskazane.

Skład:
- olejki lotne z liści i wierzchołków łodyg rozmarynu, które działają tonizująco, stymulująco i odżywczo na skórę. Przyjemny 
zapach rozmarynu zapewnia uczucie świeżości.
- ekstrakt z arniki - uzyskiwany z całej rośliny arniki górskiej, wspomaga krążenie krwi
- ekstrakt z nasion kasztanowca - wspomaga krążenie krwi
- kamfora - działa chłodząco na skórę, pobudza i aktywizuje
- mentol - działa chłodząco na skórę, wspomaga krążenie krwi. jego przyjemny zapach wpływa odświeżająco i uspokajająco.
- gliceryna - nawilża skórę
- izopropanol - ochładza i orzeźwia skórę

uwagi: nie stosować na otwarte rany, unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi

nr katalogowy zawartość [ml]

1580-078150 500

1580-078250 200

balsam rozgrzewający 
„pferdebalsam hot”
„Pferdebalsam HOt” działa rozgrzewająco, 
przeciwbólowo, wspomaga szybką regenerację 
mięśni i stawów. Posiada działanie poprawiające 
krążenie. jest niezbędna po wysiłku fizycznym.

nr katalogowy zawartość [ml]

1688-1000 500

Spray antyinfekcyjny 
„O-infection”
- Przeznaczony na rany 
i zadrapania 

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

1592-340202 12 200
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Środek ochronny w sprayu 
„aloxan”
aluminium w spray’u 
„aloxan” tworzy na 
ranie aluminiową 
warstwę. jest 
wodoodporny 
i przepuszczający 
powietrze, chroni przed 
kurzem, brudem oraz 
infekcjami bakteryjnymi.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-1586 200

puder w spray’u 
„chinoseptan”
Puder w spray’u 
„chinoseptan” 
dla ochrony przed 
zadrapaniami i otarciami 
skóry.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-1584 200

maść w spray’u 
„zinkoxid”
Podtrzymuje naturalną 
regenerację skóry. 
Pielęgnuje i chroni 
przed szkodliwym 
wpływem środowiska. 
zapobiega wysuszaniu 
nadwyrężonej skóry 
i nadaje jej elastyczność.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-15802 200
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mydło do skór z gąbką
glicerynowe. czyści i jednocześnie pięlęgnuje. 
nadaje skórze połysk i świeżość.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P173 250

mydło do skór w kostce
mydło do czyszczenia skór. Wykazuje działania 
ochronne. Pielęgnuje, zmiękcza i uelastycznia 
zniszczoną skórę.

nr katalogowy zawartość [g]

0722-P196 200

Krem do impregnacji skóry
najlepszy środek do impregnacji. Wnika szybko w skórę 
i doskonale ją impregnuje. czyni skórę miękką i delikatną.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P425 450

Olej do impregnacji skóry
Doskonale chroni skórę 
i nadaje jej odpowiednią 
miękkość. Stosowany 
do siodeł, uprzęży 
i elementów z gładkiej 
skóry.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P431 1000

Krem do skóry z woskiem 
pszczelim
Do pielęgnacji skóry. Sprawia, że wartościowe wyroby 
ze skóry długo pozostają w dobrej formie. utrzymuje 
naturalne właściwości skóry, czyści jej powierzchnię, wnika 
głęboko, doskonale ją impregnując. Pszczeli wosk i olej 
z awokado konserwują i pielęgnują skórę czyniąc ją trwałą 
i odporną na rozrywanie.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P159 450

Olej do skór z woskiem 
pszczelim
czyści i pielęgnuje, 
chroniąc skórę 
przed wilgocią 
i potem. czyni skórę 
sprężystą, elastyczną, 
nieprzemakalną. zawiera 
wosk pszczeli.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-P164 1000

mydło do skór w kremie
jednocześnie myje 
i pielęgnuje, bez 
konieczności użycia wody. 
Szybkie i proste w użyciu. 
mydło w kremie zapewnia 
utrzymanie czystej i gładkiej 
powierzchni skóry, bez 
niebezpieczeństwa 
zaplamienia innego 
wyposażenia. Wygodne 
opakowanie Flic-Flac - 
odwrócić i zawiesić.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-125500 400

preparat do czyszczenia skór 
„combi”
W unikalny sposób 
penetruje, czyści i odżywia 
włókna skóry, nie 
pozostawiając tłustych 
plam. Wysokiej jakości 
dodatki dostarczają skórze 
niezbędnych składników 
odżywczych, zapewniając 
jej miękkość, elastyczność 
i odporność na wodę.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-122120 500

preparat zmiękczający do 
skór
Specjalna mieszanina lanoliny 
i oleju z awokado powoduje, 
że skóra staje się delikatna 
i elastyczna. Wosk pszczeli 
sprawia, że powierzchnia 
skóry staje się przyjemna 
i gładka i również chroni ją 
przed wilgocią. Odpowiedni 
dla wszystkich rodzajów skóry 
gładkiej.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-119100 500
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Olej do skór z pędzelkiem
lider wśród preparatów. Odżywia, pielęgnuje i chroni wszystkie rodzaje skór 
gładkich. Wazelina, naturalny tran i inne wysokiej jakości substancje pielęgnujące 
zapewniają trwałość oraz wytrzymałość akcesoriów skórzanych.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-121475 475

preparat natłuszczający do skóry
klasyczny i sprawdzony, prosty w użyciu jako środek pielęgnujący do skóry po czyszczeniu. 
efekt „uzupełniające natłuszczenie” przy zastosowaniu naturalnych środków. zawiera: 
tłuszcze i woski.

nr katalogowy zawartość [ml] Kolor

0722-120101
500

czarny

0722-120108 bezbarwny

lakier do uprzęży
Do pielęgnacji czarnej uprzęży 
i zniszczonej lakierowanej skóry. zawiera 
naturalną żywicę i czarny lakier na bazie 
alkoholu.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-124001 500

balsam do skór z woskiem pszczelim
balsam ten zwiększa „żywotność” skóry 
i dlatego jest stosowany na całym świecie. 
Specjalna kompozycja lanoliny z olejem 
z awokado powoduje, że skóra staje się 
delikatna i elastyczna. Wosk nadaje skórze 
połysk i sprawia, że powierzchnia skóry jest 
gładka i przyjemna. chroni ją również przed 
wilgocią.

nr katalogowy

1688-119120
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Szczotka ze sztucznym włosiem Oster
Szczotka z grubym włosiem przeznaczonym do gruntownego czyszczenia. ergonomicznie 
uformowany grzbiet szczotki control touch zapobiega szybkiemu męczeniu dłoni.

nr katalogowy Kolor

0722-32740 niebieski

0722-32990 różowy

Szczotka połyskowa do sierści Oster
Szczotka połyskowa do sierści, szczególnie miękka dzięki końskiemu włosiu. 
Przeciwdziała przetłuszczaniu się skóry oraz sierści, nadając jej naturalny połysk. 
Posiada ergonomicznie uformowany uchwyt control touch, który zapobiega szybkiemu 
zmęczeniu się dłoni.

nr katalogowy Kolor

0722-32840 niebieski

0722-32996 różowy

Szczotka z naturalnym włosiem Oster
Szczotka połyskowa wykonana z delikatnego, 
naturalnego włosia. ergonomicznie uformowany 
grzbiet szczotki control touch zapobiega 
szybkiemu zmęczeniu się dłoni.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32741 tworzywo, naturalne włosie niebieski

Szczotka do łba Oster
Szczotka z włosia końskiego. zaprojektowana do czyszczenia łba, a także innych 
wrażliwych części ciała. Przeciwdziała przetłuszczaniu się skóry oraz sierści, nadając 
jej naturalny połysk. Posiada ergonomicznie uformowany uchwyt control touch, który 
zapobiaega szybkiemu zmęczeniu się dłoni.

nr katalogowy Kolor

0722-32836 niebieski

0722-32995 różowy

Szczotka do łba ze sztucznym 
włosiem Oster
Szczotka do czyszczenia łba końskiego z włosiem 
o średniej miękkości. Delikatnie usuwa kurz. 
Posiada ergonomicznie uformowany uchwyt 
control touch, który zapobiega szybkiemu 
zmęczeniu dłoni.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32837 tworzywo niebieski

zgrzebło gumowe do masażu 
Oster
Specjalnie zaprojektowany rozmiar 
do łba końskiego. miękkie i delikatne 
włosie przyjemnie masuje końską głowę. 
ergonomicznie uformowany grzbiet szczotki 
control touch nie powoduje szybkiego 
zmęczenia dłoni.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32838 tworzywo niebieski

masażerka Oster
zgrzebło z gumowymi wypustkami do masażu. Posiada ergonomicznie uformowany 
uchwyt control touch, który zapobiega szybkiemu zmęczeniu się dłoni.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32742 tworzywo niebieski

0722-32997 tworzywo różowy

masażerka igiełkowa Oster
zgrzebło z drobnymi wypustkami gumowymi. Do czyszczenia oraz masażu delikatnych 
miejsc. Posiada ergonomicznie uformowany uchwyt z control touch, który zapobiega 
szybkiemu męczeniu się dłoni.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32743
tworzywo

niebieski

0722-32991 różowy
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Szczotka do grzywy i ogona Oster
kształt szczotki umożliwia łatwe czesanie we wszystkich 
kierunkach. ułatwia rozplątywanie. Posiada ergonomicznie 
uformowany uchwyt control touch zapobiaegający szybkiemu 
męczeniu się dłoni.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32744
tworzywo

niebieski

0722-32992 różowy

grzebień Oster
ułatwia rozplątywanie. Posiada 
ergonomicznie uformowany uchwyt control 
touch.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32745
tworzywo

niebieski

0722-32993 różowy

Ściągaczka do wody i potu Oster
kształt dobrze dopasowuje się do ciała. usuwa brud i wodę.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-32746 tworzywo niebieski

0722-32998 tworzywo różowy

zestaw do pielęgnacji Oster
zestaw pielęgnacyjny dla koni w praktycznej torbie. zestaw zawiera: zgrzebło gumowe, 
szczotkę do czyszczenia, szczotkę połyskową, grzebień, szczotkę do grzywy i ogona, kopystkę 
oraz torbę do transportu.

nr katalogowy Kolor

0722-32748 niebieski

0722-32800 różowy

zgrzebło spiralne
- Obustronne
- Wykonane ze stali
- Przeznaczone dla krów i koni

nr katalogowy materiał

1590-320212 stal

zgrzebło do masażu
Do masażu i czyszczenia.

nr katalogowy materiał Kolor długość [cm]

0722-32820
tworzywo

czerwony
12

0722-32821 czarny

zgrzebło do masażu
zgrzebło do masażu, idealne w okresie linienia.

nr katalogowy materiał Kolor Średnica [cm]

0722-329 tworzywo czarny 11,5

1688-327 tworzywo czerwony 11,5
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zgrzebło stalowe owalne

nr katalogowy materiał długość [cm]

0722-1863 stal 16,5

zgrzebło metalowe Super
- O dużej wytrzymałości
- nadaje się również dla koni dzięki delikatnym ząbkom
- 8-rzędowe

nr katalogowy materiał Komentarz

1590-320210 stal 8-rzędowe

zgrzebło twarde
- regulowany pasek na rękę 
- nadaje się dla koni i krów
- Wykonane z plastiku

nr katalogowy materiał Komentarz Kolor

1590-040302-1 tworzywo twarde czerwony

1590-040302-2 tworzywo twarde niebieski

zgrzebło metalowe 
z grzebieniem
- O dużej wytrzymałości
- nadaje się również dla koni dzięki delikatnym ząbkom
- 8-rzędowe

nr katalogowy materiał Komentarz

1590-320208 stal ocynkowana 8-rzędowe

zgrzebło miękkie
- regulowany pasek na rękę
- nadaje się również dla koni i krów
- Wykonane z plastiku

nr katalogowy materiał Komentarz Kolor

1590-040301-1 tworzywo miękkie czerwony

1590-040301-2 tworzywo miękkie niebieski

zgrzebło plastikowe 
igiełkowe
zgrzebło plastikowe na 
rękę. mix kolorów.

nr katalogowy materiał

1590-320402 tworzywo

rękawica gumowa czerwona
Do mycia i czyszczenia.

nr katalogowy

0723-9004/10

rękawica plastikowa 
dwustronna
Dwustronna: jedna strona - szczotka, druga strona - 
plastikowe wypustki. mix kolorów.

nr katalogowy

0723-9002

gąbka z gumowymi guzkami
gąbka do masażu i zgrzebło z gumowymi guzkami 
w jednym.

nr katalogowy

0722-32824
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Ściągaczka do wody i potu
ściągaczka do wody i potu z plastikową rączką.

nr katalogowy Kolor materiał

0722-3275 niebieski tworzywo

Ściągaczka do wody i potu
giętki kształt dobrze dopasowuje się do ciała. usuwa 
brud i wodę.

nr katalogowy materiał

0722-3212 drewno, metal

gąbka z wiskozy
gąbka wykonana z wiskozy do użytku na sucho i na mokro.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-3293 wiskoza żółty

grzebień aluminiowy 
do grzywy

nr katalogowy materiał

0722-1821/1 aluminium

grzebień metalowy z rączką
grzebień aluminiowy z rączką.

nr katalogowy materiał

0722-1820/1 aluminium
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zestaw do czyszczenia konia
zawiera 8 niezbędnych 
elementów do 
utrzymania prawidłowej 
higieny konia.

nr katalogowy

1688-321765

pojemnik na akcesoria do oporządzania
Solidny pojemnik z wyjmowaną tacką, zamykane wieko z dwoma mocnymi 
zatrzaskami i uchwytem. Wykonany z mocnego plastiku.

nr katalogowy materiał Kolor Szerokość 
[cm]

wysokość 
[cm]

długość 
[cm]

0722-321770
tworzywo

granatowy
32 30,5 40,5

0722-321771 brązowy

pojemnik „Siena”

nr katalogowy Kolor materiał Szerokość 
[mm]

wysokość 
[mm]

długość 
[mm]

1688-321756 brązowo-pomarańczowy

tworzywo 275 245 4001688-321759 czarno-czerwony

1688-321768 brązowo-błękitny

pojemnik z wyposażeniem granatowy
Pojemnik z zestawem do oporządzania konia. zawiera: szczotkę do kopyt, szczotkę do 
czyszczenia, kopystkę, zgrzebło igiełkowe, zgrzebło gumowe, gąbkę z wiskozy, grzebień 
aluminiowy.

nr katalogowy materiał Kolor

0722-321775 tworzywo niebieski

Skrzynka stajennego
Skrzynka do przechowywania 
wszystkich stajennych 
akcesoriów

nr katalogowy materiał Kolor

1688-321776

tworzywo

niebieski

1688-321777 pomarańczowy

1688-321778 zielony
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Szczotka „mini dolly” haas
Szczotka pielęgnacyjna o przyjaznej formie i żywych 
kolorach. Wykonana z włosia syntetycznego.

nr katalogowy materiał Szerokość 
[cm]

długość 
[cm]

0722-3265 tworzywo, włosie 
z tworzywa 7,5 15

Szczotka do grzywy haas
Sztuczne włosie. może także służyć do mycia.

nr katalogowy materiał

0722-3213 tworzywo

Szczotka „junior” haas
zastosowanie włosia końskiego, umożliwia intensywną 
pielęgnację sierści.

        
nr katalogowy materiał

0722-3242 drewno, naturalne włosie

Szczotka owalna haas
Szczotka pielęgnacyjna o przyjaznej formie i żywych 
kolorach. Wykonana z naturalnego włosia. nadaje sierści 
jedwabisty połysk.

nr katalogowy materiał typ

0722-32655 tworzywo, naturalne włosie miękka

Szczotka dwustronna „putzi” 
haas
Szczotka dwustronna. Strona z włosiem z tworzywa sztucznego 
służy do masażu i zapewnia dobre ukrwienie, natomiast strona 
z miękkiego włosia przeznaczona jest do czyszczenia. mix 
kolorów.

nr katalogowy materiał

0722-321304 tworzywo, włosie 
z tworzywa

zgrzebło „Kombi” haas
Dwurzędowe zewnętrzne włosie syntetyczne, odporna 
na ścieranie gąbka wewnętrzna.

nr katalogowy Szerokość [cm] długość [cm]

0722-321309 8,5 20

Szczotka „wurzel” haas
Szczotka do grzywy i ogona oraz do sierści. z paskiem 
skórzanym.

nr katalogowy materiał Szerokość 
[cm]

długość 
[cm]

0722-321306 tworzywo, włos z 
korzenia 8,5 20

Szczotka „wurzel” haas 
dla dzieci
Szczotka do grzywy i ogona oraz do sierści. z paskiem 
skórzanym.

nr katalogowy materiał Szerokość 
[cm]

długość 
[cm]

0722-321307 tworzywo, wło-
sie z korzenia 7,5 15

Szczotka „groovy” haas
z miękkiego i długiego włosia nylonowego dla 
delikatnej i zarazem efektywnej pielęgnacji.

nr katalogowy materiał Szerokość 
[cm]

długość 
[cm]

0722-321308 tworzywo, wło-
sie nylonowe 9 17
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zgrzebło plastikowe z rączką
Przeznaczone do masażu. Wykonane z miękkiego plastiku.

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] długość [cm]

0722-321310 tworzywo 11,5 16

Szczotka do łba 
z naturalnym włosiem
Oprawa drewniana.

nr katalogowy materiał

0722-010000 drewno, naturalne włosie

Szczotka do łba z włosia 
koziego
Oprawa drewniana.

nr katalogowy materiał

1688-011000 drewno, naturalne włosie

Szczotka do grzywy i ogona
Długość włosia 8 cm.

nr katalogowy Kolor

0722-020001 czerwony

0722-020002 zielony

0722-020003 niebieski

Szczotka do kopyt
Długość włosia 3,5 cm.

nr katalogowy Kolor

0722-030001 czerwony

0722-030002 zielony

0722-030003 niebieski

Szczotka do czesania z rączką
Włosie z tworzywa sztucznego.

nr katalogowy materiał

0722-070130 drewno, włosie z tworzywa

Szczotka z włosiem kokosowym
Wykonana z włosa zwierzęcego z dodatkiem 
włókna roślinnego (kokos).

nr katalogowy rozmiar

0722-080110 m

0722-080120 l

0722-080130 Xl

Szczotka wyrzynana 
z paskiem skórzanym
Włosie z tworzywa sztucznego.

nr katalogowy rozmiar długość [cm]

0722-050110 XX 18

0722-050210 XXX 21

Szczotka wyrzynana z paskiem 
parcianym
Włosie naturalne.

nr katalogowy rozmiar długość [cm]

0722-050120 XX 18

0722-050220 XXX 21
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Szczotka mosiężna
9 rzędów włosia, 7 mosiężnych 
i 2 zewnętrze nylonowe. Pasek 
skórzany.

nr katalogowy

0722-1818

Szczotka owalna z włosiem z tworzywa sztucznego
z paskiem parcianym, włosie z tworzywa sztucznego 
PPn.

nr katalogowy rozmiar

0722-060120 m

0722-060320 Xl

Szczotka owalna z paskiem skórzanym
z włosiem naturalnym.

nr katalogowy rozmiar

0722-040110 m

0722-040210 l

0722-040310 Xl

Szczotka owalna z paskiem parcianym
z włosiem naturalnym.

nr katalogowy rozmiar

0722-040120 m

0722-040220 l

0722-040320 Xl

Szczotka z długim włosiem 
3,2 cm
Szczotka z włosa mieszanego. mieszanka 
włosa końskiego i włókna PPn. Długość 
włosia 3,2 cm.

nr katalogowy rozmiar

0722-090110 m

0722-090120 l

Szczotka z długim włosiem 
4,8 cm
Szczotka z włosa mieszanego. mieszanka włosa 
końskiego i włókna PPn. Długość włosia 4,8 cm.

nr katalogowy rozmiar

0722-010110 m

0722-010120 l

Rękawica pielęgnacyjna 
Villa Horse
Doskonała do czyszczenia i nadawania sierści połysku. Wykonana z naturalnej wełny 
łączonej z polarem w technologii SPW (Super Wash), dzięki czemu może być prana w pralce 
(program do wełny, poniżej 30°c)

nr katalogowy

1687-VH2901
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zestaw pielęgnacyjny w plecaku
komplet do pielęgnacji konia. W zestawie: zgrzebło gumowe, szczotka do 
kopyt, szczotka do czyszczenia, kopystka, grzebień.

nr katalogowy materiał

0722-32796 tworzywo

gumki do grzywy

nr katalogowy zawartość Kolor

0722-321470

800

biały

0722-321471 czarny

0722-321472 brązowy

0722-321473 czerwony

0722-321475
100

złoty

0722-321476 srebrny
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maszynka liscop „equi-clip”
Przeznaczona głównie do strzyżenia koni. najkrótsza, najlżejsza, najmniejsza, 
najbardziej poręczna maszynka do strzyżenia.
Wyjątkowy system wentylacji silnika, skrzynki biegów, obcinającej główki, noża 
i grzebieni. idealna maszynka dla klaczy i młodych koni.

nr katalogowy zasilanie [V] moc [w] długość 
[mm]

noże pasujące Komentarz

1590-030102 230 110 270 102, 122, 1253, 
106, 107 z nożami 102

maszynka liscop „equi-clip akku 1600
maszynka akumulatorowa. Przeznaczona głównie do strzyżenia koni.

nr katalogowy
zasilanie 

[V]
moc 
[w]

długość 
[mm]

czas ładowania 
[min]

noże 
pasujące

Komentarz

1590-040102 7,2 100 315 75 102, 122, 
1253, 106 z nożami 102
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lizawka himalajska

nr katalogowy zawartość [kg]

1617-321554 2.4

lizawka „lizal m”
- zawiera: kobalt, mangan, cynk, jod, selen, magnez
- Wytrzymałość mechaniczna: 100 kg/cm²

uWaga!
Wysyłka lizawki solnej realizowana jest wyłącznie na koszt klienta w ilości 60 szt. lub jej wielokrotności:
- koszt wysyłki jednorodnej, oryginalnie zapakowanej i zabezpieczonej pełnej palety w ilości 60 szt. wynosi - 145 zł netto/paleta. 
W przypadku większej ilości palet udzielane są rabaty na transport w wysokości 4% za każdą paletę.
- wysyłka pojedynczych sztuk z mc grene nie będzie realizowana. 
zakup pojedynczych sztuk lizawki solnej jest możliwy wyłącznie w stacjonarnych Punktach Sprzedaży Detalicznej grene.

nr katalogowy zawartość [kg] wytrzymałość 
[kg/cm2]

Szerokość [mm] wysokość [mm] Kolor długość [mm]

SOl-0101 10 100 150 150 biało-zielony 150

pr
od

uk
ty

 p
as

uj
ąc

e

nr kat: 1620-100220
Podstawa lizawki solnej

nr kat: 1620-100220z
Podstawa lizawki solnej

lizawka „multilizal Se”
- zawiera: kobalt, mangan, cynk, jod, selen, magnez
- Wytrzymałość mechaniczna: 100 kg/cm²

uWaga!
Wysyłka lizawki solnej realizowana jest wyłącznie na koszt klienta w ilości 60 szt. lub jej wielokrotności:
- koszt wysyłki jednorodnej, oryginalnie zapakowanej i zabezpieczonej pełnej palety w ilości 60 szt. wynosi - 145 zł netto/paleta. 
W przypadku większej ilości palet udzielane są rabaty na transport w wysokości 4% za każdą paletę.
- wysyłka pojedynczych sztuk z mc grene nie będzie realizowana. 
zakup pojedynczych sztuk lizawki solnej jest możliwy wyłącznie w stacjonarnych Punktach Sprzedaży Detalicznej grene.

nr katalogowy zawartość [kg]
wytrzymałość [kg/

cm2]
Szerokość [mm] wysokość [mm] Kolor długość [mm]

1617-030010 10 100 150 150 brunatny 150

pr
od

uk
ty

 p
as

uj
ąc

e

nr kat: 1620-100220
Podstawa lizawki solnej

nr kat: 1620-100220z
Podstawa lizawki solnej

01

02

03

04

05

0606

07

08

09

10

12

13

14

15

16

17

1 1



SmAkołyki i PrePArAty witAmiNoweSmAkołyki i PrePArAty witAmiNowe

Str. 129
-  j e s t e ś  w  d o b r y c h  r ę k a c h

Smakołyki dla koni naturalne
receptura specjalnie opracowana pod kątem koni. 
zawiera wiele wartościowych pierwiastków śladowych, 
minerałów i witamin. uzupełniający środek odżywczy 
dla koni.

nr katalogowy zawartość [kg]

0721-P100 1

Smakołyki dla koni o smaku 
bananowym
treściwe 
podziękowanie 
i nagroda 
dla konia. 
uzupełniający 
środek 
odżywczy.

nr katalogowy Smak zawartość [g]

0721-P217 banan 1000

Smakołyki dla koni o smaku 
ziołowym
Smakołyki ziołowe. 
Pomagają zapobiegać 
brakom niektórych 
ważnych składników 
pokarmowych. 
Dzięki doborowi 
odpowiednich ziół, 
korzystnie wpływają 
na pobudzenie 
organów trawiennych 
i błony śluzowej.

nr katalogowy Smak zawartość [g]

0721-P249 ziołowy 1000

Smakołyki dla koni o smaku 
jabłkowym
receptura specjalnie 
opracowana pod 
kątem koni. zawiera 
wiele wartościowych 
pierwiastków śladowych, 
minerałów i witamin. 
uzupełniający środek 
odżywczy dla koni.

nr katalogowy Smak zawartość [g]

0721-P265 jabłko 1000

Smakołyki dla koni o smaku 
marchewkowym
receptura specjalnie 
opracowana pod 
kątem koni. zawiera 
wiele wartościowych 
pierwiastków 
śladowych, minerałów 
i witamin. uzupełniający 
środek odżywczy dla 
koni.

nr katalogowy Smak zawartość [g]

0721-P278 marchew 1000

Smakołyk dla koni o smaku 
owoców leśnych
receptura specjalnie 
opracowana pod 
kątem koni. zawiera 
wiele wartościowych 
pierwiastków 
śladowych, minerałów 
i witamin. uzupełniający 
środek odżywczy dla 
koni.

nr 
katalogowy

Smak zawartość [g]

0721-P304 owoce leśne 1000

Smakołyk dla koni effol
konie wprost kochają smakołyki, są one 
najlepszą nagrodą za dobre zachowanie oraz 
uzupełniającym środkiem odżywczym.

nr katalogowy Smak zawartość [g]

0721-118100 miętowy
500

0721-118200 jabłkowy

0721-118500 zbożowy 1000
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witaminy z ziołami ramikal 
„Vita-min-pferde”
„Vita-min-Pferde” jest mieszanką mineralno-
witaminową o szczególnie dużym stosunku wapnia 
do fosforu 6:1. Stosujemy ją w typowym żywieniu 
z udziałem siana i owsa, które normalnie przy wysokim 
udziale fosforu wykazuje braki wapnia. Vita-min-
Pferde zapobiega niekorzystnemu dla koni stosunkowi 
ca:P występującemu na intensywnie i jednostronnie 
wykorzystywanych pastwiskach. jest uzupełnieniem 
i optymalizuje standardowe żywienie z małym udziałem 
wapnia.

nr katalogowy zawartość [kg]

0721-201010-10 10

dodatek ramikal 
„biotin extra plus”
„Special biotin extra Plus” ma podstawowe 
znaczenie dla zdrowia kopyt i sierści u koni. 
Wysokiej jakości składniki i stosowanie w żywieniu 
zapobiega problemom niedostatecznego wzrostu 
kopyt, słabej jakości tkanki rogowej oraz problemom 
z sierścią. Stosowanie „Special biotin” wspomaga 
system odpornościowy i łagodzi stres. zawartość 
biotyny 2000.000 mcg, cynku jako siarczanu cynku 
15.000 mg.

nr katalogowy zawartość [kg]

0721-201011-1 1

0721-201011-3 3

magnez ramikal 
„mag ii”
magnez jest ważnym elementem dla funckjonowania wielu 
enzymów szczególnie w tkance mięśniowej i nerwowej. 
„mag ii” zawiera naturalne, kompleksowo zestawione 
związki magnezu, które mogą być transportowane przez 
organizm do poszczególnych komórek. W ten sposób 
„mag ii” uspokaja wewnętrznie, poprawia przemianę 
materii w mięśniach, polepsza koncentrację i sprawność 
ruchową.

nr katalogowy zawartość [kg]

0721-201012-1 1

0721-201012-3 3

witamina e z selenem 
ramikal „zellaktiv”
„zellaktiv” wspomaga konie przy podwyższonym wysiłku 
i wzmacnia system odpornościowy. z racji swojej wysokiej 
zawartości składników odżywczych „zellaktiv” stosuje 
się tylko do 2% dziennej dawki żywieniowej. Witamina 
e i selen chronią w oraganizmach błony komórkowe 
przed szkodliwym działaniem silnie wchodzących 
w reakcje związków tlenowych. brak tych składników 
prowadzi do zwiększonego zużycia tlenu, muskulatura 
i system odpornościowy staje się słabszy. Podwyższone 
zapotrzebowanie na te składniki jest nie do pokrycia przez 
konwencjonalne pasze. z tego powodu należy stosować 
„zellaktiv”. zawiera selen i witaminę e w skoncentrowanej 
formie i wspomaga ochronę komórek i pracę mięśni.

nr katalogowy zawartość [kg]

0721-201013-1 1

0721-201013-3 3

elektrolity ramikal 
„elo i”
„elo i” wyrównuje straty elektrolitów po ciężkim 
wysiłku i związanym z tym wzmożonym poceniem 
się koni. z intensywnego pocenia wynikają poważne 
niebezpieczeństwa dla wydolności konia i jego 
zdrowia. aby temu zapobiec i wyrównać straty 
elektrolitow należy stosowac „elo i”.

nr katalogowy zawartość [kg]

0721-201014-1 1
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calmitan liquid
Preparat dietetyczny i uzupełniający stosowany dla koni nerwowych 
oraz kuców celem złagodzenia sytuacji stresowych. magnez 
jest pierwiastkiem niezbędnym przy przekazywaniu impulsów 
nerwowych do mięśni. Podczas zawodów sportowych stres zwiększa 
zapotrzebowanie na magnez, którego niedobór objawia się poprzez 
zdenerwowanie lub skurcze mięśni. calmitan liquid wpływa na 
podniesienie koncentracji u koni, likwiduje stres związany z transportem 
oraz zmianą otoczenia. calmitan jest suplementem, a nie środkiem 
uspokajającym! Dlatego nie powoduje on zmęczenia lub ospałości. 
Dawkowanie: konie (600 kg) - dozować w zależności od potrzeb 
codziennie 20-30 ml w paszy treściwej; kucyki połowę dawki. zlecany 
okres podawania 2-4 tygodni.

Składniki:
Woda, cukier, asparaginian magnezu.

zawartość:
białko surowe - 10,0%
tłuszcz surowy - 0,01%
Włókno surowe - 0,3%
Popiół surowy - 1,6%
magnez - 1,5%
masa sucha - 48,0%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina b12 - 30.000 mcg
cynk - 140 mg
kwas cytrynowy, sorbat potasu.

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-321555 6 1000

calmitan oral paste
Preparat dietetyczny i uzupełniający stosowany dla koni oraz kuców w celu złagodzenia sytuacji stresowych. 
Polepsza koncentrację i uspokaja. calmitan Forte pasta zawiera wysokowartościowe składniki, tj. magnez, 
l-tryptofan, witaminy z grupy b, a także a, c i e. niedobór witamin powoduje przy dużym obciążeniu 
niepokój, zdenerwowanie oraz nadmierną pobudliwość. Wynikiem są złe osiągnięcia sportowe oraz 
zmiany w zachowaniu. calmitan jest suplementem, nie środkiem uspokajającym! Dlatego nie powoduje 
zmęczenia lub ospałości. W wygodnej strzykawce doustnej nadaje się doskonale do użytku w podróży lub 
na pastwisku. Wzmacnia układ nerwowy, zmniejsza pobudliwość, a co za tym idzie zwiększa wydajność. 
Dawkowanie: konie (600 kg) - 1 strzykawka na 2 godziny przed sytuacją stresową i przy silnym poceniu; 
kucyki i źrebięta 1/2 strzykawki. zalecany okres podawania 2-4 tygodnie.

Składniki:
Olej słonecznikowy, tlenek magnezu, fumarat magnezowy.

zawartość:
białko surowe - 7,0%
tłuszcz surowy - 66,0%
Włókno surowe - 0,1%
Popiół surowy - 21,0%
magnez - 8,0%
tryptofan - 8,0%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina a - 50.000 iu
Witamina e - 25.000 mg
Witamina b1 - 2.500 mg
Witamina b2 - 2.500 mg
Witamina b6 - 2.500 mg
Witamina b12 - 250.000 mcg
Witamina c - 5.000 mg
kwas nikotynowy - 4.000 mg
l-tryptofan - 80.800 mg

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [g]

0721-32764 12 30

lymphovital liquid
Preparat uzupełniający w płynie dla koni i kuców do dodatkowego 
zaopatrzenia w witaminy. jest stężonym koncentratem witamin, 
doskonałym dla koni sportowych i hodowlanych. Dawkowanie: konie 
(600 kg) - 20 ml dziennie; kucyki/źrebięta - 10 ml dziennie.

Składniki:
Woda, olej słonecznikowy.

zawartość:
białko surowe - 0,5%
tłuszcz surowy - 1,0%
Włókno surowe - 0,3%
Popiół surowy - 0,2%
masa sucha - 7,3%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina a - 1.500.000 iu
Witamina D3 - 100.000 iu
Witamina e - 10.000 mg
Witamina c - 10.000 mg
Witamina b1 - 392 mg
Witamina b2 - 500 mg
Witamina b6 - 480 mg
Witamina b12 - 2.600 mcg
kwas foliowy - 100 mg
kwas nikotynowy - 3.500 mg
kwas pantotenowy - 1.500 mg
Sorbat potasu, kwas sorbowy.

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32736 6 1000

gammabolic liquid
Preparat uzupełniający zwiększone zapotrzebowanie 
na witaminy u koni i kuców. jest produktem 
o wyjątkowo dużej zawartości oleju ryżowego 
(bogatym w naturalny składnik gammaoryzanol) 
i witaminy e. gammaryzanol pobudza przemianę 
materii wspomagając budowę mięśni. nie jest on 
jednak ani steroidem anabolicznym, ani hormonem. 
Witamina e jest potrzebna do ulepszenia transportu 
tlenu do mięśni, stabilizacji przemiany materii 
i ochrony błony komórkowej. W postaci oleju 
preparat ten jest dobrze wchłaniany przez żołądek 
i jelita. Dawkowanie: konie (600 kg) - przez 14 dni 
po 20 ml 2 razy dziennie, następnie połowę dawki; 
kucyki - połowa dawki.

Składniki:
Olej ryżowy, olej słonecznikowy

zawartość:
białko surowe - 0,1%
tłuszcz surowy - 87,0%
Włókno surowe - 0,3%
Popiół surowy - 0,3%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina e - 115.000 mg

uWaga:
W przypadku koni biorących udział w zawodach 
sportowych należy zwrócić uwagę na obowiązujące 
przepisy antydopingowe!

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32737 6 1000
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gastrocolin liquid
Preparat dietetyczny, uzupełniający, w płynie, dla koni i kuców, poprawiający pracę jelita 
cienkiego oraz dla zwierząt w starszym wieku. zawiera syrop z topinamburu i kombinację 
wyciągu z ziół. Pobudza działanie jelit, zapobiega kolkom i zaburzeniom układu trawienia. 
zawiera włókna prebiotyczne. Są to węglowodany, które nie ulegają trawieniu w górnym 
odcinku przwodu pokarmowego i niestrawione docierają do jelita grubego. tutaj są 
pożywką dla bakterii pożytecznych. bakterie te rozmnażają się bardzo szybko usuwając 
szkodliwe grzyby i bakterie z przewodu pokarmowego. często starsze wiekiem konie 
i kucyki cierpią na brak apetytu. gastrocolin pobudza trawienie i apetyt, ponieważ zawiera 
wyciągi z krwawnika, rumianku pospolitego, melisy lekarskiej, szałwi i anyżku.

Składniki:
Woda, syrop z topinamburu, cukier.

zawartość:
białko surowe - 1,2%
tłuszcz surowy - 0,02%
Włókno surowe - 0,8%
Popiół surowy - 2,2%
masa sucha - 36,5%

Składniki dodatkowe w kg:
Sorbat potasu, kwas sorbowy

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32738 6 1000

joinol liquid
Preparat uzupełniający w płynie dla koni i kuców. zawiera wszystkie niezbędne substancje 
potrzebne aparatowi ruchowemu do prawidłowego rozwoju przy budowie kośćca 
i chrząstek. Preparat ten zawiera wyciąg z roślin polnych i ziół takich jak skrzyp, złocieniec, 
pierwiosnek i boswellia. Dawkowanie: konie (600 kg) - 40 ml dziennie; kucyki (300 kg) - 20 
ml dziennie; źrebięta i konie do 3 lat - 10 ml.

Składniki:
Woda, hydrolizowana żelatyna (aglomerat), cukier.

zawartość:
białko surowe - 35,5%
tłuszcz surowy - 0,01%
Włókno surowe - 0,2%
Popiół surowy - 3,5%
lizyna - 1,45%
metionina - 0,22%
masa sucha - 47,5%

Składniki dodatkowe w kg:
żelazo - 2.800 mg
cynk - 2.700 mg
miedź - 135 mg
kobalt - 7,5 mg
Sorbat potasu, kwas cytrynowy

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32739 6 1000

Vitalactin forte
Preparat dodatkowy do zmniejszenia kwasu mlekowego w mięśniach oraz do 
podniesienia i rozwoju kondycji koni i kuców. Dimetyloglicyna (Dmg) podnosi 
wytrzymałość organizmu, zwiększa kondycję poprzez lepsze dotlenienie komórek, 
głównie mięśniowych. zmniejsza ponadto tworzenie się kwasu mlekowego 
przeciwdziałając w ten sposób zmęczeniu mięśni lub opóźniając je. betaina pobudza 
tworzenie się dimetyloglicyny. l-karnityna spełnia funkcje transportowe wobec kwasów 
tłuszczowych o długich łańcuchach, które przekazywane są do mitochondriów, gdzie 
ulegają przemianom, w wyniku których powstaje energia niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania komórek organizmu. rezultat to więcej energii i lepsze wyniki. nie 
zawiera żadnych substancji dopingujących! Dawkowanie: konie (600 kg) - jeden tydzień 
przed i bezpośrednio w dniu zawodów 1 strzykawkę; kucyki (300 kg) - zawsze połowę 
dawki.

Składniki:
Woda, olej lniany, olej słonecznikowy, olej krokoszowy.

zawartość:
białko surowe - 28,0%
tłuszcz surowy - 8,5%
Włókno surowe - 2,5%
Popiół surowy - 0,9%
masa sucha - 61,0%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina e - 1.000 mg
Witamina c - 500 mg
Witamina b1 - 35.000 mg
kwas pantotenowy - 23.000 mg
betaina - 373.500 mg
l-karnityna - 32.000 mg
kwas cytrynowy, sorbat potasu

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [g]

0721-32760 12 30

actilyt
Preparat dietetyczny dla koni i kuców do uzupełnienia utraconych poprzez nadmierne 
pocenie się płynów, a także do stabilizacji płynów w organiźmie źrebiąt. Do szybkiego 
odzyskania kondycji po nadmiernym wysiłku oraz przy zaburzeniach układu trawienia 
(biegunka) u źrebiąt. Duży wysiłek (np. na turniejach), szczególnie w miesiącach letnich, 
wpływa na nadmierne pocenie się. Powoduje to ubytek elektrolitów w organiźmie. 
Ociężałość i zmęczenie, czasami nawet skurcze mięśni po wysiłku, są normalną 
reakcją organizmu na ubytek płynów. elektrolity i witaminy powinny być natychmiast 
uzupełnione. actilyt, pasta w praktycznej strzykawce doustnej jest doskonałym środkiem 
uzupełniającym niedobór elektrolitów stosowanym w czasie podróży. zawartość 
strzykawki 30 g. Dawkowanie: konie (600 kg) - 1 strzykawka po sportowym obciążeniu; 
kucyki (300 kg) - połowa strzykawki przez 1-3 dni, zapewnić dostęp do wody; źrebięta 
(5 - 3 kg) - przy zaburzeniach trawienia i profilaktycznie w zależności od wieku i ciężaru 
codziennie 1/2 do 1 strzykawki w paszy, w okresie od 1 do 7 dni.

Składniki:
Woda, chlorek sodu, cukier gronowy, chlorek magnezu, chlorek potasu, drożdże.

zawartość:
białko surowe - 1,5%
tłuszcz surowy - 0,01%
Włókno surowe - 0,6%
Popiół surowy - 25,0%
Potas - 3,1%
Sól - 6,0%
magnez - 1,5%
masa sucha - 49,0%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina b1 - 520 mg
Witamina b2 - 180 mg
Witamina b6 - 515 mg
Witamina b12 - 200 mcg
kwas pantotenowy - 725 mg
kwas nikotynowy - 800 mg
kwas cytrynowy, kwas sorbowy, sorbat potasu.

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [g]

0721-32761 12 30
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energodyn energy booster
energodyn energy booster jest to preparat dietetyczny stosowany podczas rekonwalescencji 
koni i kuców poddawanych dużemu obciążeniu. W sytuacji stresowej, np. po treningu lub 
po zawodach, wzrasta u konia zapotrzebowanie na wysokoskoncentrowane witaminy, 
elektrolity, elementy śladowe i aminokwasy jako dodatkowe zaopatrzenie. zaopatruje 
konia w niezbędne do życia substancje odżywcze: witamina-b-komplex powoduje szybką 
regenerację, witamina e przyspiesza zaopatrzenie mięśni w tlen, aminokwasy metionina 
i lizyna wpływają dodatnio na przemianę materii, przywracają żywotność i witalność, 
elektrolity i minerały pomagają w zachowaniu równowagi pomiędzy układem nerwowym 
i mięśniami, żelazo reguluje tworzenie się krwinek. nie zawiera żadnych substancji 
dopingowych! Dawkowanie: konie sportowe (600 kg) - przy zmniejszonej witalności, braku 
apetytu 2 razy w tygodniu 1 strzykawkę aż do powrotu do zdrowia, przed i po zawodach 1 
strzykawkę dziennie przez 2 dni; kucyki (300 kg) - połowa dawki.
Składniki:
Woda, cukier gronowy, cukier, wapno.

zawartość:
białko surowe - 10,0%
tłuszcz surowy - 0,9%
Włókno surowe - 0,5%
Popiół surowy - 5,7%
masa sucha - 58,5%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina e - 100.000 mg
Witamina b1 - 7.200 mg
Witamina b2 - 7.900 mg
Witamina b6 - 1.360 mg
Witamina b12 - 45.000 mcg
kwas nikotynowy - 13.500 mg
kwas pantotenowy - 4.500 mg
chlorek choliny - 6.480 mg
inozytol - 2.250 mg
żelazo - 2.200 mg
cynk - 800 mg
Dl-metionina - 176.500 mg
l-lizyna mono Hcl- 7.500 mg
Sorbat potasu, kwas cytrynowy

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [g]

0721-32763 12 30

immucolost-p
Preparat uzupełniający dla koni i kuców stosowany przy chronicznej niesprawności jelita 
grubego. Stosowany: przy zaburzeniach układu trawienia spowodowanych paszą (kolka, 
biegunka), przy odrobaczaniu do stabilizacji flory jelit, u źrebiąt pierwsze zaopatrzenie 
w witaminy i środki uodparniające oraz zaopatrzenie jelit w pożyteczne bakterie, do 
umiejscowienia bakterii kwasu mlekowego w jelitach celem wyparcia bakterii szkodliwych, 
jako idealny środek uzupełniający w połączeniu z witaminami a, D, e oraz substancjami 
energetycznymi i przeciwciałami (wyciąg z siary). nie zawiera żadnych środków dopingowych! 
Dawkowanie: konie (600 kg) - 2 razy dziennie jedna strzykawka; źrebięta dwa razy dziennie po 
1/2 strzykawki.

Składniki:
Olej słonecznikowy, proszek serwatki (immunoglobuliny), olej lniany, cukier gronowy, olej 
saflorowy, śrut zbożowy.

zawartość:
białko surowe - 14,5%
tłuszcz surowy - 65,0%
Włókno surowe - 0,6%
Popiół surowy - 2,20%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina a - 2.250.000 iu
Witamina D3 - 100.000 iu
Witamina e - 9.000 mg
lecytyna - 50.000 mg
Saccharomyces cerevisiae ncyc Sc 47 (4b172) - 2 x 19 cFu/kg

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32765 12 20

calmo pearls
Preparat dietetyczny i uzupełniający stosowany dla koni oraz kuców w celu złagodzenia 
sytuacji stresowych. zawiera magnez i jego związki, są one łatwo przyswajalne i ich 
działanie fizjologiczne trwa dłużej niż nieorganicznych związków magnezu. Wpływa na 
podniesienie koncentracji i zmniejsza podatność na stres związany z transportem oraz 
zmianą otoczenia. Dawkowanie w zależności od potrzeb 10-50 g w paszy. calmo Pearls 
jest bezpyłowym granulatem!

Składniki:
glukoza, asparaginian magnezu, syrop glukozy.

zawartość:
białko surowe - 6,5%
tłuszcz surowy - 0,1%
Włókno surowe - 0,4%
Popiół surowy - 1,6%
magnez - 1,2%

Składniki dodatkowe:
kwas cytrynowy

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [g]

0721-32766 6 1000

durovitan-b
Preparat uzupełniający dodawany do paszy, w płynie, dla koni i kuców do natychmiastowego 
uzupełnienia witamin i elementów śladowych. elementy śladowe oraz witamina b zapewniają 
równomierny wzrost oraz unormowany obraz krwi, ważne w hodowli i u koni sportowych. 
Powinniśmy uzupełniać elementy śladowe w diecie naszych zwierząt ponieważ ma to wpływ na 
rozwój szkieletu źrebięcia jeszcze przed jego urodzeniem. częstą przyczyną OcD i niedorozwoju 
jest brak pierwiastków śladowych i witaminy b. anemia u źrebiąt spowodowana jest często 
niedoborem żelaza wynikającego z braku zaopatrzenia matki podczas ciąży w elementy 
śladowe. brak pierwiastków śladowych ma często wpływ na problemy przy porodzie. niedobór 
elementów śladowych w mleku kobyły uniemożliwia optymalny rozwój szkieletu źrebięcia 
wpływa na obraz krwi oraz wzrost. konie sportowe potrzebują pierwiastków śladowych do 
optymalnej produkcji krwinek. Dawkowanie: konie sportowe (600 kg) - bez obciążenia 20 ml 
dwa razy w tygodniu, podczas intensywnego treningu 20 ml dziennie; klacze zarodowe podczas 
ostatnich 3 miesięcy - 20 ml dziennie, podczas laktacji 20 ml dziennie; źrebięta pierwszy raz - 10 
ml w godz. po urodzeniu, a następnie 3, 7, 14 dnia; źrebięta od 3 tygodnia - 10 ml dziennie; 
kucyki (300 kg) - połowę dawki.

Składniki:
Woda, cukier, chlorek wapnia.

zawartość:
białko surowe - 0,6%
tłuszcz surowy - 0,05%
Włókno surowe - 0,3%
Popiół surowy - 2,8%
masa sucha - 56,0%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina b1 - 1.650 mg
Witamina b2 - 1.100 mg
Witamina b6 - 1.100 mg
Witamina b12 - 15.350 mcg
Witamina k3 - 275 mg
kwas nikotynowy - 1.000 mg
kwas pantotenowy - 1.100 mg
kwas foliowy - 1.100 mg
żelazo - 5.600 mg
cynk - 5.400 mg
miedź - 275 mg
kobalt - 15 mg
Sorbat potasu, kwas cytrynowy

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32767 6 1000
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Sodilyt liquid
Preparat dietetyczny w płynie stosowany do wyrównania ubytku elektrolitów podczas 
nadmiernego pocenia się koni i kuców, a także do stabilizacji poziomu płynów u źrebiąt. 
Wyrównuje niedobór ponieważ jest mieszanką elektrolitów, witamin, aminokwasów 
i pierwiastków śladowych. Dawkowanie:- konie (600 kg): 20-40 ml dziennie- kucyki 10-20 ml 
dziennie- źrebięta (50-300 kg): w zależności od wieku 20-40 ml przez 1-7 dni.
Składniki:
Woda, olej lniany, olej słonecznikowy, olej krokoszowy.

zawartość:
białko surowe - 0,9%
tłuszcz surowy - 0,0%
Włókno surowe - 0,35%
Popiół surowy - 14,5%
masa sucha - 53,5%
Sód - 3,2%
magnez - 1,1%
chlorek - 9,35%
Potas - 1,1%

Składniki dodatkowe w kg:
kwas pantotenowy - 752 mg
kwas nikotynowy - 800 mg
żelazo - 5.250 mg
cynk - 1.550 mg
mangan - 130 mg
miedź - 190 mg
Dl-metionina - 1.140 mg
l-lizyna mono Hcl- 1.200 mg

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32768 6 1000

Salyt-p liquid
Preparat dietetyczny, w płynie dla koni i kuców, wyrównujący utratę elektrolitów 
w wyniku nadmiernego pocenia. Specjalne substancje przyczyniają się do stabilizacji 
wartości czynnika pH krwi. Szybko przyswajalna glukoza dostarcza energii 
i przeciwdziała zmęczeniu. 40 ml Salyt-P liquid mieszać z 1-2 litrami wody.

Składniki:
Woda, chlorek sodu, cukier gronowy, chlorek potasu, chlorek magnezu.

zawartość:
białko surowe - 0,0%
tłuszcz surowy - 0,0%
Włókno surowe - 0,0%
Popiół surowy - 19,0%
masa sucha - 37,0%
Sód - 6,7%
Potas - 1,0%
magnez - 0,1%
chlorek - 9,3%

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32769 6 1000

Vitamed e
Preparat uzupełniający w płynie dla koni i kuców do dodatkowego zaopatrzenia w witaminy 
i pierwiastki śladowe. Witamina e, Selen, a także aminokwasy (lizyna i metionina) 
wspomagają w rozwoju i utrzymaniu prawidłowej muskulatury. kombinacja tych składników 
ulepsza transport tlenu do mięśni, reguluje przemianę materii i przyrost mięśni oraz chroni 
błonę komórki. Dawkowanie: konie (600 kg) 20 ml dziennie; kucyki/źrebięta 10 ml dziennie.

Składniki:
Woda, chlorek magnezu.

zawartość:
białko surowe - 12,8%
tłuszcz surowy - 0,1%
Włókno surowe - 0,5%
Popiół surowy - 7,0%
masa sucha - 34,5%
magnez - 2,0%

Składniki dodatkowe w kg:
Witamina e - 113.000 mg
Selen (naSeO3) - 25 mg
Dl-metionina - 26,550 mg
l-lizyna mono Hcl- 120.000 mg
Sorbat potasu

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32770 6 1000

Kerafortin liquid
Preparat uzupełniający w płynie dla koni i kuców. Do dodatkowego zaopatrzenia 
w witaminy i elementy śladowe. Popękane, łamliwe kopyta nie są w stanie utrzymać 
żelaznej podkowy. biotyna, cynk, metionina i lizyna zawarte w kerafortinie są ważnym 
budulcem masy rogowej. nie są one produkowane przez organizm, muszą więc być 
dostarczane z paszą. Przy optymalnym zaopatrzeniu narasta nowa elastyczna masa 
rogowa, a sierść nabiera połysku. Dawkowanie: konie (600 kg) - 10 ml dziennie; źrebięta/
kucyki - 5 ml dziennie.

Składniki:
Woda, cukier gronowy.

zawartość:
białko surowe - 1,8%
tłuszcz surowy - 0,04%
Włókno surowe - 0,25%
Popiół surowy - 3,5%
masa sucha - 15,0%

Składniki dodatkowe w kg:
cynk - 12.000
Dl-metionina - 26.500 mg
l-lizyna mono Hcl- 5.000mg
Sorbat potasu, kwas cytrynowy

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32771 6 1000
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respiragil liquid
Preparat dietetyczny, uzupełniający, w płynie dla koni i kuców. uzupełnia niedobór 
suplementów ponieważ jest doskonałą kombinacją wysoko wartościowych ekstraktów 
ziołowych. jest chętnie przyjmowany przez konie ponieważ odznacza się przyjemnym, 
korzennym zapachem. Pobudza apetyt.

Składniki:
Woda, cukier, ekstrakt ziołowy (tymianek, pierwiosnek, biedrzeniec, kasztanowiec, 
koper włoski).

zawartość:
białko surowe - 0,1%
tłuszcz surowy - 0,1%
Włókno surowe - 0,9%
Popiół surowy - 0,25%
masa sucha - 25,0%

Składniki dodatkowe:
Sorbat potasu

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

zawartość [ml]

0721-32772 6 1000
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

 

StoJAki 
treNiNgowe
StOjaki treningOWe ................................................................................................................................................................................. 138
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Stojak treningowy
13-stopniowa regulacja wysokości. 
Proszkowo malowany. bez kłódki.

nr katalogowy Kolor materiał wysokość [cm]

0720-00005 zielony metal 160

Kłódka do stojaka 
treningowego

nr katalogowy Kolor materiał powierzchnia

1623-00009 srebrny metal ocynk

listwa do stojaka treningowego

nr katalogowy Kolor materiał wysokość [cm] powierzchnia

1623-00008 srebrny metal 150 ocynk
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

 

WyPOSażenie ażenie POjazDóW tranSmiSja ija i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły rtykuły jeźDzieckieartykuły znrtykuły znrtykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODOSPODarczeHyHyDDraulika raulika SSiłiłOWOWa części DO ciągnikóW r rOOOOlniczyclniczycHczęści DO ma maSSSzyn rzyn rOOlniczyclniczycHH

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy eśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy eśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy eśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy eśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii: obejmuje również produkty z następujących kategorii: obejmuje również produkty z następujących kategorii: obejmuje również produkty z następujących kategorii:

zAbAwki 
i gAdżety
ceramika ................................................................................................................................................................................................... 140
Figurki ....................................................................................................................................................................................................... 142
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cerAmikA

Str. 140

Kubki z podstawką
kubek z kolorowym zdjęciem konia wraz 
z podstawką z tym samym motywem. mix 
wzorów.

nr katalogowy materiał

0723-g38074 ceramika

Kubek w ozdobnym pudełku
śliczny kubek z motywem koni. zapakowany 
w eleganckie ozdobne pudełeczko.

nr katalogowy materiał

0723-g12807 ceramika

Kubki w zestawie
zestaw dwóch kubków z parą koni wraz z eleganckim pudełkiem.

nr katalogowy materiał zawartość [szt	] Szerokość [cm] wysokość [cm]

1995-g12985 ceramika 2 6 9,4

Kubki w zestawie
zestaw dwóch kubków z parą koni wraz 
z eleganckim pudełkiem.

nr katalogowy materiał zawartość [szt	] Szerokość [cm] wysokość [cm]

0723-g38160 ceramika 2 6 9,4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

14

15

16

17

13



cerAmikA

Str. 141
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wazon
Piękny szklany wazon z motywem dwóch koni. Pasuje do 
każdego miejsca w domu. tworzy idealny komplet z innymi 
produktami z serii mario moreno.

    
nr katalogowy materiał Szerokość [cm] wysokość [cm]

0723-g38155 szkło 7 26

patera szklana z motywem klaczy 
ze źrebięciem
gustowna ozdoba każdej kuchni i salonu. tworzy doskonały komplet z innymi produktami 
z serii mario moreno.

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] długość [cm]

0723-g38127 szkło 29 29

zestaw ceramiczny
zestaw ceramiczny, w którego skład wchodzi: kubek, talerzyk i miseczka.

nr katalogowy

1995-g52971

zestaw śniadaniowy
zestaw ceramiczny, w którgo skład wchodzi: kubek, talerzyk i duży talerz.

nr katalogowy

1995-g12980
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Figurki

Str. 142

zabawka figurka 
amazonka

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g001 tworzywo 8,5

zabawka figurka indianin 
z łukiem

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g002 tworzywo 10

zabawka figurka koń indianina

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g003 tworzywo 14,5

zabawka figurka koń kowboja

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g004 tworzywo 14,5

zabawka figurka kowboj 
z lassem

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g005 tworzywo 12

 zabawki bardzo dobrej jakości, ręcznie malowane. całkowicie wolne od PVc. Posiadają certyfikaty jakości.

zabawka figurka koń trakeński

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g006 tworzywo 17

zabawka figurka koń 
andaluzyjski

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g007 tworzywo 14,5

zabawka 
figurka koń 
lipicański

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g008 tworzywo 16

zabawka figurka koń Fiord

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g009 tworzywo 13,5

zabawka figurka źrebak Fiord

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g010 tworzywo 6,5

zabawka figurka kuc 
Szetlandzki

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g012 tworzywo 10

zabawka figurka 
koń arab

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g011 tworzywo 17
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Figurki

Str. 143
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 zabawki bardzo dobrej jakości, ręcznie malowane. całkowicie wolne od PVc. Posiadają certyfikaty jakości.

zabawka figurka koń 
tarantowaty

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g013 tworzywo 14

zabawka figurka koń 
clydesdale

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g014 tworzywo 17

zabawka figurka źrebak Shire

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g015 tworzywo 10

zabawka figurka kowboj 
z bronią

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g017 tworzywo 10

zestaw amazonka na koniu z przeszkodą

nr katalogowy materiał charakterystyka

0723-g050 tworzywo zestaw z przeszkodą
zabawka figurka zawodniczka 
izabel

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g052 tworzywo 8,5

zabawka figurka źrebak 
tarantowaty

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g053 tworzywo 9

zabawka figurka amazonka 
- western

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g054 tworzywo 10

zabawka figurka koń 
appaloosa ogier

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g055 tworzywo 14,5

zabawka figurka koń 
hanowerski wałach

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g056 tworzywo 15

zabawka figurka koń 
Oldenburski wałach

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g057 tworzywo 14,4
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Figurki

Str. 144

zabawka figurka 
jeździec

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

0723-g058 tworzywo 8,8

 zabawki bardzo dobrej jakości, ręcznie malowane. całkowicie wolne od PVc. Posiadają certyfikaty jakości.

zabawka figurka 
amazonka 
ujeżdżeniowa 
Viola

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

1995-g62649 tworzywo 9

zabawka figurka klacz 
arabska z siodłem

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

1995-g62677 tworzywo 14

zabawka figurka koń 
islandzki źrebak

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

1995-g62692 tworzywo 4

zabawka figurka koń 
westfalski z siodłem

nr katalogowy materiał wysokość [cm]

1995-g62693 tworzywo 18

Figura konia
realistyczne wykonanie. zrobiona 
z żywicy poliestru połączonej z mączką 
wapienną. Odporna na działanie 
promieni słonecznych, co daje możliwość 
umieszczenia jej zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń.

nr katalogowy

0720-gl003

Figura głowy konia

nr katalogowy

0720-gl001

0720-gl002

zestaw z amazonką

nr katalogowy materiał wysokość [cm] charakterystyka

0723-g051 tworzywo - zestaw z amazonką
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gAdżety
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brelok mario moreno
brelok metalowy ze zdjęciem konia wraz 
z podkówką na szczęście z drobnymi 
błyszczącymi kryształkami.

nr katalogowy materiał Kolor

0723-g38015 stal kolorowy

etui na telefon komórkowy
śliczny gadżet dla każdego miłośnika koni. mix wzorów.

nr katalogowy Szerokość [cm] wysokość [cm]

1995-g38024 7,5 10

czapeczka z daszkiem
Dzięki bezstopniowej regulacji pasuje na każdy 
obwód głowy.

nr katalogowy rozmiar materiał Kolor

0723-g43223 uniwersalne jeans niebieski

torba jeans
Dobra do szkoły i nie tylko.

nr katalogowy materiał Szerokość [cm] wysokość [cm]

1995-g43220 jeans 30 20

1995-g43227 jeans 29 29

1995-g43229 jeans 26 28

ramka z budzikiem
elektroniczny budzik 2 w 1. może służyć jako 
ramka do zdjęć lub jako śliczny obrazek, który 
przyozdobi nasz sypialniany stolik.

nr katalogowy Kolor wysokość 
[cm]

długość 
[cm]

0723-g37637 granatowy 13 17

zawieszka powitalna

nr katalogowy materiał

1995-g27930 drewno

piórnik
Fantastyczny gadżet dla każdego miłośnika koni i nie tylko.

nr katalogowy długość [cm]

1995-g38047 13

1995-g38306 13

zestaw z amazonką

nr katalogowy materiał wysokość [cm] charakterystyka

0723-g051 tworzywo - zestaw z amazonką
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

 

zwAlczANie 
owAdów 
i gryzoNi
zWalczanie OWaDóW i gryzOni ............................................................................................................................................................. 148

Artykuły Jeździeckie



zwAlczANie owAdów i gryzoNi

Str. 148

płyn odstraszający owady 
„anti-Fly spray”
gotowy do użycia roztwór. 
Przyjazny skórze, zapewnia 
długotrwałą, pewną 
ochronę przed owadami. 
Preparat posiada efekt 
regulujący lipidy, który 
sprawia, że jest on 
wyjątkowo przyjemny dla 
skóry. zawiera związki 
aktywne ikardyny.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-115400 500

płyn odstraszający owady 
- koncentrat
Wygodny do 
mieszania koncentrat. 
W zależności od 
potrzeb, intensywność 
ochrony może 
być określana 
indywidualnie, poprzez 
dodanie odpowiedniej 
ilości wody. zawiera 
związki aktywne 
ikardyny.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-115100 500

żel odstraszający owady 
„anti-Fly gel”
Dla koni wrażliwych i skłonnych do pocenia się. Przez 
kilka godzin chroni przed muchami, nawet spocone 
konie. zawiera kombinację substancji aktywnych, które 
są przyjemne dla skóry i sierści. Forma żelu wraz z gąbką 
załączoną do opakowania daje możliwość aplikacji 
preparatu nawet na trudnodostępne i szczególnie 
wrażliwe części ciała konia. Działa intensywnie. zawiera 
związki aktywne ikardyny.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-115600 500

płyn odstraszający muchy 
„bloker”
bardzo mocny i absolutnie 
pewny repelent na muchy dla 
koni w spray’u. gotowy do 
użycia płyn o długotrwałym 
działaniu. Opracowany we 
współpracy ze szwajcarskim 
instytutem tropikalnym dla 
specjalnej ochrony przed 
ukąszeniami gzów, kleszczy, 
komarów i much.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-115700 500

0722-115725 2500

płyn odstraszający muchy 
„bloker” dla konia i jeźdźca
bezzapachowy 
„bloker” do 
odstraszania owadów. 
jest doskonały, 
zarówno dla ludzi, jak 
i zwierząt. gotowy do 
użycia i wyjątkowo 
przyjazny skórze 
preparat, gwarantuje 
pewną i długotrwałą 
ochronę przeciw gzom, 
kleszczom, komarom 
i muchom. zawiera 
związki aktywne 
ikardyny.

nr katalogowy zawartość [ml]

0722-115752 200

lep na muchy kurtyna stajenny
lep na muchy duży. Do stosowania w zabudowaniach gospodarczych (chlewniach, oborach). Specjalna receptura 
kleju gwarantuje długą skuteczność w każdych warunkach - klej jest odporny na wysychanie nawet do 12 miesięcy po 
rozpakowaniu.

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

Szerokość [cm] długość [cm]

1594-604006-1 5 32 60

lep płaski
nowoczesna forma lepu na owady latające. Specjalna receptura kleju sprawia, że zachowuje on skuteczność nawet do 
12 miesięcy po rozpakowaniu. estetyczna postać lepu pozwala stosować go w każdym pomieszczeniu.

nr katalogowy
Opakowanie 
zbiorcze [szt	]

Szerokość [cm] długość [cm]

1594-604004 100 9,1 32
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zwAlczANie owAdów i gryzoNi
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pułapka na osy 
zewnętrzna
Skutecznie wabi osy z obszaru 
1000 m2. eliminuje około 70% 
owadów. Osy wabione aromatem 
zawiesiny topią się w łapce. Okres 
działania od 4 do 6 tygodni.

nr katalogowy zasięg max	 [m]

0722-299845 1000

łapacz owadów 
zewnętrzny
łapka na muchy Flycage skutecznie 
wabi owady z obszaru 1000 m2 
i eliminuje około 70% wszystkich 
owadów. idealna na padok. Długosć 
okresu działania od 4 do 6 tygodni.

nr katalogowy zasięg max	 [m]

0722-299844 1000

granulat na myszy i szczury 
„rat killer perfekt”
jednodawkowy preparat w formie granulowanej przynęty do zwalczania szczurów i myszy.

nr katalogowy zawartość [g] Forma Substancja czynna

1704-010009 90

granulat brodifakum
1704-010025 250

1704-010300 3000

1704-011000 10000

pasta na myszy i szczury „rat killer perfekt”
jednodawkowany preparat w formie plastycznej pasty w saszetkach do zwalczania szczurów 
i myszy.

nr katalogowy zawartość [g] Forma Substancja czynna

1704-020020 200
pasta brodifakum

1704-020250 2500
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Artykuły Jeździeckie
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ODzież rObOcza i artykuły bHP OgrODzenia elektryczne WyPOSażenie POjazDóW tranSmiSja i PrzenieSienie naPęDu

narzęDzia WarSztatOWeartykuły DO HODOWli zWierząt artykuły jeźDzieckieartykuły znOrmalizOWane

artykuły gOSPODarczeHyDraulika SiłOWa części DO ciągnikóW rOlniczycHczęści DO maSzyn rOlniczycH

zabaWkiartykuły OgrODnicze

jeśli nie znalazłeś tego czego szukasz w tym katalogu - zadzwoń do nas. Postaramy się pomóc. Oferta handlowa firmy grene obejmuje również produkty z następujących kategorii:

AkceSoriA 
dlA PSów
OSter - SzczOtki, grzebienie, Obcinaczki .............................................................................................................................................. 152
karma Dla PSóW ...................................................................................................................................................................................... 153
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oSter - Szczotki, grzebieNie, obciNAczki

Str. 152

Oster szczotka do podszerstka
Doskonała szczotka do usuwania martwej warstwy podszerstka.

nr katalogowy rozmiar

1695-82470 S

1695-82471 l

Oster szczotka premium

nr katalogowy rozmiar typ

1695-82474 S
metalowa

1695-82475 l

1695-82472 S
plastikowa

1695-82473 l

1695-82477 S
włosie sztuczne

1695-82478 l

Oster trymer

nr katalogowy rozmiar

1695-82479 S / m

1695-82480 m / l

Oster obcinaczka do paznokci

nr katalogowy

1695-82476
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kArmA dlA PSów
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Oster szczotka premium

nr katalogowy rozmiar typ

1695-82474 S
metalowa

1695-82475 l

1695-82472 S
plastikowa

1695-82473 l

1695-82477 S
włosie sztuczne

1695-82478 l

barry smaczny posiłek
- Optymalnie zbilansowana kompozycja białek, tłuszczów i węglowodanów została 
stworzona po to, aby wygląd zewnętrzny twojego psa w pełni odzwierciedlał zdrowie 
jego organizmu
- Wykorzystane składniki zapewniają lśniącą sierść, mocne zęby i kości, ostry wzrok 
oraz prawidłową przemianę materii
- karma jest produkowana pod ścisłą kontrolą weterynaryjną
- Wzbogacona substancjami mineralnymi i witaminami

nr katalogowy Smak zawartość [kg]

1694-2010 wołowina z drobiem
15

cHa-2005 wołowina

barry smaczny posiłek w puszce

nr katalogowy Smak zawartość [g]

1694-2006 wołowina z warzywami
1250

1694-2007 drób z wołowiną

chappi w puszce
karma chappi w puszce

nr katalogowy Smak zawartość [g] Opakowanie zbiorcze [szt	]

cHa-131012 wołowina, warzywa 1200 12

cHa-141012 drób, warzywa 1200 12

chappi Standard

nr katalogowy Smak zawartość [kg]

cHa-150030 wołowina, drób

3cHa-151030 wołowina, warzywa

cHa-152030 drób, warzywa

1694-1501 wołowina, drób

15cHa-1500S wołowina, warzywa

cHa-1500S-D drób, warzywa
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SPiS ProduktówSPiS Produktów

Str. 154

NAZWA	�������������������������������������������������������������������������������������������STR� NAZWA	�������������������������������������������������������������������������������������������STR�
actilyt ...........................................................................................................................132

balsam do kopyt „Pedocan” z miodem ..........................................................................111

balsam do skór z woskiem pszczelim .............................................................................117

balsam rozgrzewający „Pferdebalsam Hot” ....................................................................114

bandaż samoprzylepny eurofarm .....................................................................................84

bandaże elastyczne .........................................................................................................84

barry smaczny posiłek ...................................................................................................153

barry smaczny posiłek w puszce .....................................................................................153

bat do lonżowania jednoczęściowy ..................................................................................64

bat do lonżowania składany ............................................................................................65

bat do powożenia ...........................................................................................................65

bat ujeżdzeniowy dł. 100 cm ...........................................................................................64

bat ujeżdżeniowy dł. 100 cm ...........................................................................................64

bat ujeżdżeniowy dł. 110 cm ...........................................................................................64

bat ujeżdżeniowy dł. 80 cm .............................................................................................64

bat ujeżdżeniowy dł. 90 cm .............................................................................................64

bat z uchwytem w kształcie głowy konia ..........................................................................65

bielizna termoaktywna dziecięca komplet ........................................................................21

brelok mario moreno ....................................................................................................145

bryczesy „basicStar” .......................................................................................................16

bryczesy „genua” ...........................................................................................................16

bryczesy „PolyStar” .........................................................................................................17

bryczesy dziecięce ...........................................................................................................18

bryczesy męskie „coolStar” .............................................................................................17

bryczesy męskie jeans .....................................................................................................18

bryczesy męskie Villa Horse .............................................................................................15

bryczesy Villa Horse .........................................................................................................12

bryczesy Villa Horse „Furioso” .........................................................................................14

bryczesy Villa Horse „zeus” .............................................................................................13

bryczesy Villa Horse białe .................................................................................................13

bryczesy Villa Horse jodphur granatowe ...........................................................................14

buty gumowe „rider” .....................................................................................................24

buty gumowe „Snake” ....................................................................................................24

buty jeździeckie gumowe.................................................................................................24

buty kowbojki .................................................................................................................41

buty zimowe „north track” brązowe ...............................................................................26

buty zimowe „north track” czarne ..................................................................................26

calmitan liquid ..............................................................................................................131

calmitan oral paste .......................................................................................................131

calmo Pearls .................................................................................................................133

chappi Standard ...........................................................................................................153

chappi w puszce ...........................................................................................................153

czapeczka z daszkiem ...................................................................................................145

czaprak „classic” ...........................................................................................................48

czaprak „classic” wycięty ...............................................................................................48

czaprak „genua” ...........................................................................................................49

czaprak skokowy „Summer” ...........................................................................................48

czaprak Villa Horse „Futuro” ...........................................................................................47

czaprak Villa Horse „Heritage” ........................................................................................47

czaprak Villa Horse „misty” ............................................................................................47

czaprak western „navajo” ..............................................................................................40

czapsy „classic” czarne ..................................................................................................19

czapsy „mesh Plus” ........................................................................................................19

czapsy zamszowe ...........................................................................................................19

czapsy ze stretchu „amara” ............................................................................................20

Derka jesienno-wiosenna Villa Horse ..............................................................................100

Derka padokowa przeciwdeszczowa Villa Horse .............................................................100

Derka polarowa „misty” ..................................................................................................98

Derka polarowa Villa Horse ..............................................................................................98

Derka przeciw muchom .................................................................................................102

Derka treningowa Villa Horse .........................................................................................100

Derka Villa Horse „Super Fleece” .....................................................................................99

Derka Villa Horse polar ozdobny ......................................................................................99

Derka zimowa Villa Horse ..............................................................................................101

Dodatek ramikal „biotin extra Plus” .............................................................................130

Durovitan-b ..................................................................................................................133

Dziurkacz do skór ............................................................................................................96

Dziurkacz do skór obrotowy .............................................................................................96

elektrolity ramikal „elo i” .............................................................................................130

emulsja do pielęgnacji skóry i sierści ..............................................................................112

emulsja nabłyszczająca „Foxfire” ...................................................................................112

energodyn energy booster .............................................................................................133

etui na telefon komórkowy ............................................................................................145

Figura głowy konia ........................................................................................................144

Figura konia ..................................................................................................................144

gammabolic liquid ........................................................................................................131

gastrocolin liquid ..........................................................................................................132

gąbka z gumowymi guzkami .........................................................................................120

gąbka z wiskozy ...........................................................................................................121

granulat na myszy i szczury „rat killer perfekt” .............................................................149

grzebień aluminiowy do grzywy .....................................................................................121

grzebień metalowy z rączką ..........................................................................................121

grzebień Oster ..............................................................................................................119

gumki do grzywy ..........................................................................................................126

Hacele widiowe kwadratowe .........................................................................................105

Hacele widiowe kwadratowe stożkowe ..........................................................................105

Hacele widiowe sześciokątne .........................................................................................105

Hacele widiowe sześciokątne .........................................................................................105

immucolost-P ................................................................................................................133

joinol liquid ..................................................................................................................132

kalesony termoaktywne...................................................................................................20

kalosze „alaska eVa” .....................................................................................................25

kalosze „grenlander” .....................................................................................................25

kalosze dla konia ............................................................................................................82

kalosze magnetyczne ......................................................................................................82

kalosze magnetyczne „nelson” .......................................................................................81

kalosze neoprenowe dla konia ........................................................................................82

kamizelka bezpieczeństwa „zip” beta 2009 ....................................................................27

kamizelka Villa Horse „calypso”......................................................................................11

kantar „genua” ..............................................................................................................71

kantar „glossy” ..............................................................................................................71

kantar „Hippo” ...............................................................................................................69

kantar „mustang” ..........................................................................................................71

kantar „Supra” ...............................................................................................................70

kantar dla źrebaka ..........................................................................................................71

kantar klasyczny .............................................................................................................69

kantar linowy czarny .......................................................................................................72

kantar nylonowy .............................................................................................................72

kantar podszywany .........................................................................................................70

kantar skórzany Villa Horse ozdobny ................................................................................68

kantar Villa Horse „kaim” ...............................................................................................68

kantar Villa Horse w trójkąty ozdobne .............................................................................68

karabińczyk zatrzaskowy z okrętką płaską .......................................................................76

karmidło 17 l z korkiem spustowym .................................................................................90

karmidło dla koni 12,5 l z korkiem spustowym .................................................................90

karmidło dla koni zielone, poj. 11,5 l ...............................................................................88

karmidło dla koni zielone, poj. 12 l ..................................................................................89

karmidło dla koni zielone, poj. 15 l ..................................................................................90

karmidło dla koni, poj. 16 l ..............................................................................................89

karmidło dla koni, poj. 9 l ................................................................................................88

karmidło dla źrebiąt zielone, poj. 7 l ................................................................................89

karmidło dla źrebiąt zielone, poj. 9 l ................................................................................88

karmidło narożne zielone, poj. 16 l ..................................................................................89

karmidło narożne zielone, poj. 16 l ..................................................................................90

karmidło narożne zielone, poj. 31 l ..................................................................................88

karmidło prostokątne zielone, poj. 15 l ............................................................................88

kask jeździecki „carbonic” ..............................................................................................28

kask jeździecki „easyfit” .................................................................................................28
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kask jeździecki „Sonic” ...................................................................................................28

kerafortin liquid ............................................................................................................134

kleszcze czołowe do korekcji racic .................................................................................107

kleszcze do badania racic ..............................................................................................107

kłódka do stojaka treningowego ...................................................................................138

kompresy zimno-ciepłe ..................................................................................................114

koryto na pasze dla koni, cieląt i owiec, poj. 50 l ..............................................................90

koryto z zawiesiem dla krów i koni, zielone, poj. 13,5 l .....................................................89

koszula turniejowa „Heritage” biała ..................................................................................8

koszula turniejowa w prążki ..............................................................................................8

koszulka polo „Heritage” ..................................................................................................9

koszulki termoaktywne ....................................................................................................20

krem do impregnacji skóry.............................................................................................116

krem do skóry z woskiem pszczelim ...............................................................................116

krem do zniszczonej skóry .............................................................................................114

kubek w ozdobnym pudełku ..........................................................................................140

kubki w zestawie ..........................................................................................................140

kubki w zestawie ..........................................................................................................140

kubki z podstawką ........................................................................................................140

kurtka Villa Horse „grace” ..............................................................................................10

lakier do uprzęży ..........................................................................................................117

laska do mierzenia Pfiff...................................................................................................96

lep na muchy kurtyna stajenny ......................................................................................148

lep płaski......................................................................................................................148

listwa do stojaka treningowego ....................................................................................138

lizawka „lizal m” .........................................................................................................128

lizawka „multilizal Se” .................................................................................................128

lizawka himalajska .......................................................................................................128

lonża bawełniana ...........................................................................................................77

lonża podwójna ..............................................................................................................77

lonża Villa Horse „kaim” ................................................................................................77

lonża z krętlikiem ...........................................................................................................77

lonża ze skórzanymi stoperami ........................................................................................77

lymphovital liquid .........................................................................................................131

łapacz owadów zewnętrzny ..........................................................................................149

łykawka aluminiowa z paskiem skórzanym ......................................................................58

magnez ramikal „mag ii” .............................................................................................130

masażerka igiełkowa Oster ............................................................................................118

masażerka Oster ...........................................................................................................118

maszynka liscop „equi-clip akku 1600 .........................................................................127

maszynka liscop „equi-clip” .........................................................................................127

maść dla koni „Pferdesalbe” .........................................................................................114

maść do kopyt...............................................................................................................110

maść do kopyt „Pedocan” .............................................................................................110

maść w spray’u „zinkoxid” ............................................................................................115

miarka do zboża .............................................................................................................96

młotek ..........................................................................................................................106

moskitiera .......................................................................................................................85

moskitiera „Supra” .........................................................................................................86

moskitiera z nausznikami w komplecie ............................................................................85

mostek do lonżowania czarny ..........................................................................................78

mydło do skór w kostce .................................................................................................116

mydło do skór w kremie ................................................................................................116

mydło do skór z gąbką ..................................................................................................116

naczółek ozdobny ...........................................................................................................55

napierśnik „buffalo bill” .................................................................................................39

napierśnik „geronimo” ...................................................................................................38

napierśnik „Starlight” .....................................................................................................39

napierśnik z wytokiem Villa Horse ...................................................................................55

nauszniki ........................................................................................................................85

nauszniki „genua” .........................................................................................................85

nauszniki dla konia .........................................................................................................85

nóż do korekcji kopyt „Profi” ........................................................................................106

nóż do korekcji kopyt „Standard”..................................................................................106

Obcęgi do kopyt knipex .................................................................................................107

Ochraniacz na kręgosłup „backPro” ................................................................................27

Ochraniacze magnetyczne „grandprix” ............................................................................81

Ochraniacze magnetyczne „nelson” ................................................................................81

Ochraniacze neoprenowe „2-Shade” przednie .................................................................80

Ochraniacze neoprenowe „2-Shade” tylne .......................................................................80

Ochraniacze neoprenowe przednie ..................................................................................80

Ochraniacze neoprenowe tylne ........................................................................................80

Ochraniacze skokowe przednie ........................................................................................81

Ochraniacze skokowe tylne ..............................................................................................81

Ochraniacze stajenne ......................................................................................................82

Ochraniacze transportowe „exclusive” .............................................................................82

Ochraniacze transportowe Villa Horse ..............................................................................83

Ochraniacze Villa Horse z „memory Foam” ......................................................................80

Odżywka do sierści konia Oster ......................................................................................113

Oficerki PcV „Flexo” .......................................................................................................25

Ogłowie „buffalo bill” .....................................................................................................39

Ogłowie „geronimo” ......................................................................................................38

Ogłowie „luxus” Villa Horse ............................................................................................52

Ogłowie „revel” Villa Horse ............................................................................................52

Ogłowie „Standard” ........................................................................................................53

Ogłowie „Starlight”.........................................................................................................39

Ogłowie „V-elegance” Villa Horse....................................................................................52

Ogłowie angielskie ..........................................................................................................53

Ogłowie angielskie „canterbury” ....................................................................................53

Ogłowie angielskie z kolorowym naczółkiem ....................................................................54

Ogłowie angielskie z ozdobnym naczółkiem .....................................................................53

Ogłowie angielskie z ozdobnym naczółkiem .....................................................................54

Ogłowie angielskie z ozdobnym naczółkiem .....................................................................54

Ogłowie angielskie z zielonym podszyciem .......................................................................53

Ogłowie na konie zimnokrwiste .......................................................................................53

Ogłowie western .............................................................................................................38

Ogłowie western ciemny brąz ..........................................................................................38

Ogłowie western jasny brąz .............................................................................................38

Ogłowie z nachrapnikiem meksykańskim .........................................................................54

Olej do impregnacji skóry ..............................................................................................116

Olej do kopyt „Pedocan” ...............................................................................................110

Olej do kopyt „Pedokur” ...............................................................................................110

Olej do kopyt z pędzelkiem ............................................................................................111

Olej do skór z pędzelkiem ..............................................................................................117

Olej do skór z woskiem pszczelim ..................................................................................116

Opaska odblaskowa ........................................................................................................32

Osełka Dick ...................................................................................................................106

Osełka do noży i tasaków ..............................................................................................106

Oster obcinaczka do paznokci ........................................................................................152

Oster szczotka do podszerstka .......................................................................................152

Oster szczotka Premium ................................................................................................152

Oster trymer ..................................................................................................................152

Ostrogi ............................................................................................................................23

Ostrogi western ...............................................................................................................41

Owijki polarowe ..............................................................................................................84

Pad western „apacz” ......................................................................................................40

Pad western „indianin” ...................................................................................................40

Palcat z klapką ................................................................................................................65

Palcat z klapką w kształcie dłoni ......................................................................................65

Pas do lonżowania uniwersalny .......................................................................................78

Pas woltyżerski ................................................................................................................49

Pasek do spodni covalliero ..............................................................................................18

Paski do ostróg plecione czarne .......................................................................................23

Pasta na myszy i szczury „rat killer perfekt” ..................................................................149

Paśnik ocynkowany ogniowo ...........................................................................................91

Patera szklana z motywem klaczy ze źrebięciem .............................................................141

Pelham zaprzęgowy łamany .............................................................................................57

Pierścień do wiązania ocynkowany...................................................................................76
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Piesek do butów plastikowy.............................................................................................26

Piłka dla koni ..................................................................................................................96

Piórnik ..........................................................................................................................145

Płyn „SuperStar-Shine” do sierści, grzywy i ogona ..........................................................112

Płyn dla konia z brokatem „effol kids” ..........................................................................112

Płyn do grzywy i ogona ..................................................................................................112

Płyn odstraszający muchy „bloker” ................................................................................148

Płyn odstraszający muchy „bloker” dla konia i jeźdźca ...................................................148

Płyn odstraszający owady - koncentrat ...........................................................................148

Płyn odstraszający owady „anti-Fly spray” .....................................................................148

Pobijak do tasaków .......................................................................................................107

Podkładka pod siodło ......................................................................................................46

Podkładka pod siodło futerkowa ......................................................................................45

Podkładka pod siodło Villa Horse .....................................................................................45

Podkowiaki ...................................................................................................................104

Podkowy cemtec ...........................................................................................................104

Podkowy mustad Dm ....................................................................................................104

Podstawka lizawki solnej .................................................................................................91

Poidło jednokomorowe „lac5” .......................................................................................92

Poidło miskowe plastikowe z językiem .............................................................................92

Poidło miskowe plastikowe z zaworem rurowym ..............................................................92

Poidło miskowe z tworzywa zielone .................................................................................93

Poidło miskowe żeliwne dla bydła ....................................................................................92

Poidło miskowe żeliwne z językiem ze stali nierdzewnej ...................................................93

Poidło żeliwne .................................................................................................................92

Pojemnik „Siena” ..........................................................................................................122

Pojemnik na akcesoria do oporządzania .........................................................................122

Pojemnik z wyposażeniem granatowy ............................................................................122

Pojemnik z zaczepami i pałąkiem .....................................................................................91

Pojemnik z zawiesiem zielony ..........................................................................................91

Pokrowiec na kask czarny ................................................................................................28

Pokrowiec na siodło bawełniany ......................................................................................49

Popręg bawełniany ..........................................................................................................43

Popręg skokowy z fartuchem Villa Horse ..........................................................................44

Popręg skórzany ..............................................................................................................43

Popręg skórzany profilowany Villa Horse ..........................................................................44

Popręg skórzany ujeżdżeniowy profilowany Villa Horse .....................................................44

Popręg ujeżdżeniowy z neoprenu .....................................................................................45

Popręg z neoprenu ..........................................................................................................43

Potnik „adriano” ............................................................................................................49

Potnik rajdowy czarny ......................................................................................................49

Preparat do czyszczenia skór „combi” ...........................................................................116

Preparat natłuszczający do skóry ....................................................................................117

Preparat nawilżający do kopyt .......................................................................................111

Preparat zmiękczający do skór .......................................................................................116

Przedłużka popręgu .........................................................................................................45

Puder w spray’u „chinoseptan”.....................................................................................115

Pułapka na osy zewnętrzna ...........................................................................................149

Puśliska eurohorseline .....................................................................................................42

Puśliska skórzane ............................................................................................................42

ramka z budzikiem .......................................................................................................145

respiragil liquid.............................................................................................................135

rękawica gumowa czerwona .........................................................................................120

rękawica pielęgnacyjna Villa Horse ................................................................................125

rękawica plastikowa dwustronna ..................................................................................120

rękawiczki jeździeckie „amara” ......................................................................................31

rękawiczki jeździeckie „Hi-tech” .....................................................................................30

rękawiczki jeździeckie „klarino” .....................................................................................31

rękawiczki jeździeckie „magic grippy” ............................................................................30

rękawiczki jeździeckie „Okuda” ......................................................................................30

rękawiczki jeździeckie „Sport” ........................................................................................31

rękawiczki jeździeckie „Summer racer” ..........................................................................31

rękawiczki jeździeckie „Syntex” ......................................................................................29

rękawiczki jeździeckie bawełniane ..................................................................................29

rękawiczki jeździeckie polarowe .....................................................................................30

rękawiczki jeździeckie polarowo-skórzane .......................................................................29

rękawiczki jeździeckie skórzane ......................................................................................29

rękawiczki jeździeckie zimowe „neoX” ...........................................................................31

Sakwy nylonowe czarne...................................................................................................49

Salyt-P liquid .................................................................................................................134

Siatka na siano ...............................................................................................................96

Siodło islandzkie .............................................................................................................35

Siodło ogólnoużytkowe kompletne ...................................................................................34

Siodło rajdowe „trooper” ................................................................................................35

Siodło western „Horn” ....................................................................................................37

Siodło western „nakoma 11” ..........................................................................................36

Siodło western „nakoma 13” ..........................................................................................36

Siodło western „nakoma 250” ........................................................................................36

Siodło western „nakoma 500” ........................................................................................36

Siodło western „Original” ................................................................................................37

Siodło zestaw promocyjny ................................................................................................34

Skarpety Villa Horse .........................................................................................................20

Skrzynka stajennego ......................................................................................................122

Smakołyk dla koni effol..................................................................................................129

Smakołyk dla koni o smaku owoców leśnych ..................................................................129

Smakołyki dla koni naturalne .........................................................................................129

Smakołyki dla koni o smaku bananowym .......................................................................129

Smakołyki dla koni o smaku jabłkowym .........................................................................129

Smakołyki dla koni o smaku marchewkowym .................................................................129

Smakołyki dla koni o smaku ziołowym ...........................................................................129

Smoła bukowa ..............................................................................................................110

Smoła bukowa w sprayu ................................................................................................111

Sodilyt liquid .................................................................................................................134

Spray antyinfekcyjny „O-infection” ................................................................................114

Stojak na siodło ..............................................................................................................95

Stojak treningowy .........................................................................................................138

Stopery na wodze ............................................................................................................56

Stopery na wytok ............................................................................................................56

Strzemiona aluminiowe ...................................................................................................42

Strzemiona bezpieczne „kwik-out” ..................................................................................42

Strzemiona bezpieczne z gumką ......................................................................................42

Strzemiona dziecięce .......................................................................................................42

Strzemiona plastikowe.....................................................................................................42

Strzemiona ze stali nierdzewnej .......................................................................................42

Szampon dla koni o zapachu morelowym „effol kids” ....................................................112

Szampon dla koni w koncentracie ..................................................................................112

Szampon dla konia Oster ...............................................................................................113

Szampon dla siwych koni „White Star” ..........................................................................112

Szampon w spray’u „Ocean-Star” ..................................................................................112

Szczotka „groovy” Haas ...............................................................................................123

Szczotka „junior” Haas .................................................................................................123

Szczotka „mini Dolly” Haas ...........................................................................................123

Szczotka „Wurzel” Haas ................................................................................................123

Szczotka „Wurzel” Haas dla dzieci .................................................................................123

Szczotka do czesania z rączką ........................................................................................124

Szczotka do grzywy Haas ...............................................................................................123

Szczotka do grzywy i ogona ...........................................................................................124

Szczotka do grzywy i ogona Oster ..................................................................................119

Szczotka do kopyt .........................................................................................................124

Szczotka do łba Oster ....................................................................................................118

Szczotka do łba z naturalnym włosiem ...........................................................................124

Szczotka do łba z włosia koziego ...................................................................................124

Szczotka do łba ze sztucznym włosiem Oster ..................................................................118

Szczotka dwustronna „Putzi” Haas ................................................................................123

Szczotka mosiężna ........................................................................................................125

Szczotka owalna Haas ...................................................................................................123

Szczotka owalna z paskiem parcianym ...........................................................................125

Szczotka owalna z paskiem skórzanym ..........................................................................125
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Szczotka owalna z włosiem z tworzywa sztucznego ........................................................125

Szczotka połyskowa do sierści Oster ...............................................................................118

Szczotka wyrzynana z paskiem parcianym ......................................................................124

Szczotka wyrzynana z paskiem skórzanym .....................................................................124

Szczotka z długim włosiem 3,2 cm .................................................................................125

Szczotka z długim włosiem 4,8 cm .................................................................................125

Szczotka z naturalnym włosiem Oster.............................................................................118

Szczotka z włosiem kokosowym .....................................................................................124

Szczotka ze sztucznym włosiem Oster ............................................................................118

Szczypce typu krokodylki ...............................................................................................107

Sztyblety „monaco” ........................................................................................................22

Sztyblety Pfiff czarne .......................................................................................................23

Sztyblety skórzane ...........................................................................................................22

Sztyblety skórzane Villa Horse ..........................................................................................22

Sztylpy skórzane Villa Horse .............................................................................................23

ściągaczka do wody i potu ............................................................................................121

ściągaczka do wody i potu ............................................................................................121

ściągaczka do wody i potu Oster ...................................................................................119

ślinianki czarne ...............................................................................................................58

środek ochronny do kopyt „anthrolan-n” ......................................................................111

środek ochronny w sprayu „aloxan”..............................................................................115

tabliczka informacyjna na boks dla koni ...........................................................................96

tarnik do kopyt Dick ......................................................................................................107

tarnik do kopyt z rączką ................................................................................................106

tasak do kopyt ..............................................................................................................107

tasak do kopyt Dick .......................................................................................................107

taśma smołowa do kopyt „tartape” ..............................................................................110

termobuty Villa Horse ......................................................................................................26

tłuszcz do kopyt ............................................................................................................110

toczek „Velair” ...............................................................................................................28

torba jeans ...................................................................................................................145

uprząż jednokonna „Standard” .......................................................................................60

uprząż maratonowa jednokonna .....................................................................................61

uprząż maratonowa parokonna .......................................................................................61

uprząż parokonna „Standard”.........................................................................................60

uwiąz „exclusive” ...........................................................................................................75

uwiąz „genua” ..............................................................................................................74

uwiąz „Hippo” ...............................................................................................................74

uwiąz „kaim” Villa Horse ................................................................................................73

uwiąz „Orion” ................................................................................................................74

uwiąz „Supra” ................................................................................................................74

uwiąz gumowy ...............................................................................................................76

uwiąz łańcuchowy ..........................................................................................................76

uwiąz prezenterka ..........................................................................................................75

uwiąz transportowy ........................................................................................................75

uwiąz Villa Horse ............................................................................................................73

Vitalactin forte ..............................................................................................................132

Vitamed e .....................................................................................................................134

Wazon ..........................................................................................................................141

Wędzidło chromowane łamane ........................................................................................57

Wędzidło oliwka łamane..................................................................................................57

Wędzidło podwójnie łamane ............................................................................................57

Wędzidło puste łamane ...................................................................................................57

Wędzidło smakowe łamane .............................................................................................57

Wędzidło smakowe oliwka łamane ..................................................................................57

Wędzidło smakowe podwójnie łamane ............................................................................57

Wędzidło western ............................................................................................................41

Wieszak do siodła ...........................................................................................................94

Wieszak do siodła składany .............................................................................................94

Wieszak do siodła uchylny ...............................................................................................95

Wieszak na 4 derki ..........................................................................................................95

Wieszak na ogłowie ........................................................................................................94

Wieszak na ogłowie ........................................................................................................94

Wieszak na siodło ...........................................................................................................94

Wieszak na siodło składany .............................................................................................95

Wieszak prosty ................................................................................................................94

Wieszak z pierścieniem ....................................................................................................95

Wieszak z pręta na siodło ................................................................................................94

Witamina e z selenem ramikal „zellaktiv” .....................................................................130

Witaminy z ziołami ramikal „Vita-min-pferde” ..............................................................130

Wkładki do strzemion klinowe .........................................................................................42

Wkładki do strzemion proste ...........................................................................................42

Wodze „anti-Slip” Villa Horse..........................................................................................56

Wodze „buffalo bill” .......................................................................................................39

Wodze „geronimo” ........................................................................................................38

Wodze „Starlight” ...........................................................................................................39

Wodze parciane czarne....................................................................................................56

Wypinacze nylonowe .......................................................................................................56

Wytok skórzany ...............................................................................................................56

zabawka figurka amazonka ...........................................................................................142

zabawka figurka amazonka - western ...........................................................................143

zabawka figurka amazonka ujeżdżeniowa Viola .............................................................144

zabawka figurka indianin z łukiem ................................................................................142

zabawka figurka jeździec ..............................................................................................144

zabawka figurka klacz arabska z siodłem .......................................................................144

zabawka figurka koń andaluzyjski .................................................................................142

zabawka figurka koń appaloosa ogier ...........................................................................143

zabawka figurka koń arab .............................................................................................142

zabawka figurka koń clydesdale....................................................................................143

zabawka figurka koń Fiord ............................................................................................142

zabawka figurka koń Hanowerski wałach ......................................................................143

zabawka figurka koń indianina ......................................................................................142

zabawka figurka koń islandzki źrebak ............................................................................144

zabawka figurka koń kowboja .......................................................................................142

zabawka figurka koń lipicański .....................................................................................142

zabawka figurka koń Oldenburski wałach ......................................................................143

zabawka figurka koń tarantowaty .................................................................................143

zabawka figurka koń trakeński ......................................................................................142

zabawka figurka koń westfalski z siodłem .....................................................................144

zabawka figurka kowboj z bronią ..................................................................................143

zabawka figurka kowboj z lassem .................................................................................142

zabawka figurka kuc Szetlandzki ...................................................................................142

zabawka figurka zawodniczka izabel .............................................................................143

zabawka figurka źrebak Fiord ........................................................................................142

zabawka figurka źrebak Shire ........................................................................................143

zabawka figurka źrebak tarantowaty .............................................................................143

zatrzaski do wypinaczy ....................................................................................................56

zawieszka powitalna .....................................................................................................145

zestaw amazonka na koniu z przeszkodą.......................................................................143

zestaw ceramiczny ........................................................................................................141

zestaw do czyszczenia konia..........................................................................................122

zestaw do pielęgnacji Oster ...........................................................................................119

zestaw do sprzątania „mistboy”......................................................................................96

zestaw kantar, uwiąz, moskitiera .....................................................................................72

zestaw kantar, uwiąz, moskitiera .....................................................................................72

zestaw kantar, uwiąz, moskitiera .....................................................................................86

zestaw kantar, uwiąz, moskitiera .....................................................................................86

zestaw pielęgnacyjny w plecaku ....................................................................................126

zestaw śniadaniowy ......................................................................................................141

zestaw z amazonką .......................................................................................................144

zgrzebło „kombi” Haas .................................................................................................123

zgrzebło do masażu ......................................................................................................119

zgrzebło do masażu ......................................................................................................119

zgrzebło gumowe do masażu Oster ...............................................................................118

zgrzebło metalowe Super ..............................................................................................120

zgrzebło metalowe z grzebieniem ..................................................................................120

zgrzebło miękkie ...........................................................................................................120

zgrzebło plastikowe igiełkowe .......................................................................................120
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zgrzebło plastikowe z rączką .........................................................................................124

zgrzebło spiralne ...........................................................................................................119

zgrzebło stalowe owalne ...............................................................................................120

zgrzebło twarde ............................................................................................................120

żel chłodząco-regenerujący „refresh-gel” .....................................................................114

żel chłodzący „eis-gel” .................................................................................................114

żel letni do kopyt ..........................................................................................................111

żel odstraszający owady „anti-Fly gel” ..........................................................................148

żel pod siodło .................................................................................................................45

żel pod siodło Villa Horse ................................................................................................45

żel zimowy do kopyt ......................................................................................................111
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0720-00005.................................. 138

0720-040402-1............................... 91

0720-040402-2............................... 91

0720-040402-3............................... 91

0720-060705.................................. 94

0720-060730.................................. 95

0720-060731.................................. 95

0720-10500P................................ 104

0720-10500T................................ 104

0720-105011................................ 104

0720-105012................................ 104

0720-105013................................ 104

0720-10503.................................. 104

0720-10505.................................. 104

0720-10507.................................. 104

0720-1050P.................................. 104

0720-1050T.................................. 104

0720-10510.................................. 104

0720-1051P.................................. 104

0720-1051T.................................. 104

0720-1052P.................................. 104

0720-1052T.................................. 104

0720-1053P.................................. 104

0720-1053T.................................. 104

0720-1054P.................................. 104

0720-1054T.................................. 104

0720-1055P.................................. 104

0720-1055T.................................. 104

0720-10610P................................ 104

0720-10610T................................ 104

0720-1061P.................................. 104

0720-1061T.................................. 104

0720-10620P................................ 104

0720-10620T................................ 104

0720-1062P.................................. 104

0720-1062T.................................. 104

0720-10630P................................ 104

0720-10630T................................ 104

0720-1063P.................................. 104

0720-1063T.................................. 104

0720-10640P................................ 104

0720-10640T................................ 104

0720-1064P.................................. 104

0720-1064T.................................. 104

0720-1144/60................................. 95

0720-1227...................................... 96

0720-140/30................................... 90

0720-22500.................................... 93

0720-2301...................................... 95

0720-321362.................................. 94

0720-321363.................................. 94

0720-32361.................................... 94

0720-323615.................................. 94

0720-32460.................................... 88

0720-32465.................................... 88

0720-3258...................................... 88

0720-3259...................................... 88

0720-3270...................................... 91

0720-3271...................................... 91

0720-3281...................................... 96

0720-3285...................................... 91

0720-3287...................................... 91

0720-GL001.................................. 144

0720-GL002.................................. 144

0720-GL003.................................. 144

0720-H1010.................................. 105

0720-H1011.................................. 105

0720-H1012.................................. 105

0720-H1013.................................. 105

0720-H1014.................................. 105

0720-H1015.................................. 105

0720-H1110.................................. 105

0720-H1111.................................. 105

0720-H1112.................................. 105

0720-H1210.................................. 105

0720-H1211.................................. 105

0720-H1212.................................. 105

0721-118100................................ 129

0721-118200................................ 129

0721-118500................................ 129

0721-201010-10........................... 130

0721-201011-1............................. 130

0721-201011-3............................. 130

0721-201012-1............................. 130

0721-201012-3............................. 130

0721-201013-1............................. 130

0721-201013-3............................. 130

0721-201014-1............................. 130

0721-321555................................ 131

0721-32736.................................. 131

0721-32737.................................. 131

0721-32738.................................. 132

0721-32739.................................. 132

0721-32760.................................. 132

0721-32761.................................. 132

0721-32763.................................. 133

0721-32764.................................. 131

0721-32765.................................. 133

0721-32766.................................. 133

0721-32767.................................. 133

0721-32768.................................. 134

0721-32769.................................. 134

0721-32770.................................. 134

0721-32771.................................. 134

0721-32772.................................. 135

0721-P100.................................... 129

0721-P217.................................... 129

0721-P249.................................... 129

0721-P265.................................... 129

0721-P278.................................... 129

0721-P304.................................... 129

0722-0015...................................... 96

0722-010000................................ 124

0722-010110................................ 125

0722-010120................................ 125

0722-020001................................ 124

0722-020002................................ 124

0722-020003................................ 124

0722-030001................................ 124

0722-030002................................ 124

0722-030003................................ 124

0722-040110................................ 125

0722-040120................................ 125

0722-040210................................ 125

0722-040220................................ 125

0722-040310................................ 125

0722-040320................................ 125

0722-050110................................ 124

0722-050120................................ 124

0722-050210................................ 124

0722-050220................................ 124

0722-060120................................ 125

0722-060320................................ 125

0722-070130................................ 124

0722-080110................................ 124

0722-080120................................ 124

0722-080130................................ 124

0722-090110................................ 125

0722-090120................................ 125

0722-110601................................ 110

0722-110612................................ 110

0722-111475................................ 111

0722-112200................................ 111

0722-112600................................ 112

0722-113550................................ 112

0722-113560................................ 112

0722-114350................................ 111

0722-1143750.............................. 111

0722-1143760.............................. 111

0722-115100................................ 148

0722-115400................................ 148

0722-115600................................ 148

0722-115700................................ 148

0722-115725................................ 148

0722-115752................................ 148

0722-116100................................ 114

0722-116250................................ 112

0722-116310................................ 114

0722-117200................................ 114

0722-119100................................ 116

0722-120101................................ 117

0722-120108................................ 117

0722-121475................................ 117

0722-122120................................ 116

0722-124001................................ 117

0722-125500................................ 116

0722-15802.................................. 115

0722-1584.................................... 115

0722-1586.................................... 115

0722-1615/1................................. 107

0722-16161.................................. 106

0722-16165.................................. 107

0722-16169.................................. 106

0722-16389.................................. 110

0722-16402.................................. 111

0722-1657.................................... 107

0722-1666.................................... 107

0722-1818.................................... 125

0722-1820/1................................. 121

0722-1821/1................................. 121

0722-1863.................................... 120

0722-299844................................ 149

0722-299845................................ 149

0722-3212.................................... 121

0722-3213.................................... 123

0722-321304................................ 123

0722-321306................................ 123

0722-321307................................ 123

0722-321308................................ 123

0722-321309................................ 123

0722-321310................................ 124

0722-321470................................ 126

0722-321471................................ 126

0722-321472................................ 126

0722-321473................................ 126

0722-321475................................ 126

0722-321476................................ 126

0722-321770................................ 122

0722-321771................................ 122

0722-321775................................ 122

0722-32398.................................... 96

0722-32399.................................... 96

0722-3242.................................... 123

0722-3265.................................... 123

0722-32655.................................. 123

0722-32670.................................. 107

0722-32740.................................. 118

0722-32741.................................. 118

0722-32742.................................. 118

0722-32743.................................. 118

0722-32744.................................. 119

0722-32745.................................. 119

0722-32746.................................. 119

0722-32748.................................. 119

0722-3275.................................... 121

0722-32796.................................. 126

0722-32800.................................. 119

0722-32820.................................. 119

0722-32821.................................. 119

0722-32824.................................. 120

0722-32836.................................. 118

0722-32837.................................. 118

0722-32838.................................. 118

0722-32840.................................. 118

0722-329...................................... 119

0722-3293.................................... 121

0722-32990.................................. 118

0722-32991.................................. 118

0722-32992.................................. 119

0722-32993.................................. 119

0722-32995.................................. 118

0722-32996.................................. 118

0722-32997.................................. 118

0722-32998.................................. 119

0722-5268...................................... 96

0722-5369...................................... 95

0722-P125.................................... 110

0722-P126.................................... 110

0722-P130.................................... 110

0722-P146.................................... 112

0722-P159.................................... 116

0722-P164.................................... 116

0722-P173.................................... 116

0722-P196.................................... 116

0722-P273.................................... 110

0722-P421/C................................. 110

0722-P425.................................... 116

0722-P431.................................... 116

0723-0001/51/130.......................... 44

0723-0001/51/140.......................... 44

0723-0001/60/120.......................... 44

0723-0001/60/130.......................... 44

0723-0001/60/140.......................... 44

0723-0002/60/110.......................... 44

0723-0002/60/120.......................... 44

0723-0002/60/130.......................... 44

0723-0002/60/140.......................... 44

0723-0003/60/55............................ 44

0723-0003/60/65............................ 44

0723-0004/50/COB......................... 55

0723-0004/50/FULL........................ 55

0723-0004/60/COB......................... 55

0723-0004/60/FULL........................ 55

0723-0005/50................................. 73

0723-0006/50/COB......................... 68

0723-0006/50/FULL........................ 68

0723-0006/50/PONY....................... 68

0723-0007/50/COB......................... 68

0723-0007/50/FULL........................ 68

0723-0010/60/COB......................... 52

0723-0010/60/FULL........................ 52

0723-0010/60/PONY....................... 52

0723-0016/60................................. 56

0723-10050/20/128........................ 18

0723-10050/20/140........................ 18

0723-10050/20/152........................ 18

0723-10050/58/128........................ 18

0723-10050/58/140........................ 18

0723-10050/58/152........................ 18

0723-10050/96/140........................ 18

0723-10050/96/152........................ 18

0723-11467/60/L............................ 31

0723-11467/60/M........................... 31

0723-11467/60/S............................ 31

0723-11467/60/SS.......................... 31

0723-11467/60/SSS......................... 31

0723-11467/60/XL.......................... 31

0723-11467/60/XXL........................ 31

0723-11499/60/37.......................... 23

0723-11499/60/38.......................... 23

0723-11499/60/39.......................... 23

0723-11499/60/40.......................... 23

0723-11499/60/41.......................... 23

0723-11499/60/42.......................... 23

0723-11499/60/43.......................... 23

0723-11499/60/44.......................... 23

0723-11499/60/45.......................... 23

0723-1692...................................... 84

0723-1694...................................... 84

0723-1695...................................... 84

0723-1696...................................... 84

0723-1697...................................... 84

0723-297151.................................. 30

0723-297152.................................. 30

0723-297153.................................. 30

0723-297154.................................. 30

0723-297155.................................. 30

0723-297163.................................. 31

0723-297164.................................. 31

0723-297221.................................. 31

0723-297222.................................. 31

0723-297223.................................. 31

0723-297224.................................. 31

0723-320605.................................. 24

0723-320606.................................. 24

0723-320607.................................. 24

0723-320608.................................. 24

0723-320609.................................. 24

0723-320610.................................. 24

0723-320611.................................. 24

0723-320612.................................. 24

0723-320613.................................. 24

0723-320614.................................. 24

0723-320615.................................. 24

0723-32102.................................... 69

0723-32103.................................... 69

0723-32104.................................... 69

0723-32105.................................... 69

0723-32107.................................... 69

0723-32108.................................... 69

0723-32109.................................... 69

0723-32110.................................... 69

0723-32112.................................... 69

0723-321120.................................. 70

0723-321121.................................. 70

0723-321122.................................. 70

0723-321123.................................. 70

0723-321124.................................. 70

0723-321125.................................. 70

0723-321126.................................. 70

0723-321127.................................. 70

0723-321128.................................. 70

0723-321129.................................. 70

0723-32113.................................... 69

0723-321130.................................. 70

0723-321131.................................. 70

0723-32114.................................... 69

0723-32115.................................... 69

0723-321155/1............................... 72

0723-32117.................................... 69
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0723-321178.................................. 53

0723-321179.................................. 53

0723-32118.................................... 69

0723-32119.................................... 69

0723-321192.................................. 55

0723-321193.................................. 55

0723-321194.................................. 55

0723-321195.................................. 55

0723-321196.................................. 55

0723-32120.................................... 69

0723-321245.................................. 28

0723-321293.................................. 28

0723-321330/2............................... 84

0723-321331/2............................... 84

0723-321333/2............................... 84

0723-321335/2............................... 84

0723-321340................................ 102

0723-321341................................ 102

0723-321342................................ 102

0723-321346................................ 102

0723-321350.................................. 45

0723-321385.................................. 49

0723-321386.................................. 49

0723-321388.................................. 49

0723-321402.................................. 75

0723-321403.................................. 75

0723-321404.................................. 75

0723-321405.................................. 75

0723-321414.................................. 76

0723-321415.................................. 76

0723-321416.................................. 76

0723-321440.................................. 74

0723-321441.................................. 74

0723-321444.................................. 74

0723-321445.................................. 74

0723-321446.................................. 74

0723-321450.................................. 74

0723-321451.................................. 74

0723-321454.................................. 74

0723-321455.................................. 74

0723-321456.................................. 74

0723-32148.................................... 77

0723-321481.................................. 64

0723-321482.................................. 64

0723-321485.................................. 65

0723-321486.................................. 65

0723-321490.................................. 77

0723-321491.................................. 77

0723-321495.................................. 77

0723-32150.................................... 69

0723-32152.................................... 69

0723-32153.................................... 69

0723-32154.................................... 69

0723-32156.................................... 69

0723-32157.................................... 69

0723-32158.................................... 69

0723-32159.................................... 69

0723-32161.................................... 75

0723-32163.................................... 76

0723-32170.................................... 53

0723-32171.................................... 53

0723-32172.................................... 53

0723-321727/2............................... 58

0723-321728/2............................... 58

0723-321729/1............................... 57

0723-32173/1................................. 57

0723-321730/1............................... 57

0723-321731/1............................... 57

0723-321732/1............................... 57

0723-321733/1............................... 57

0723-321734/1............................... 57

0723-321735/1............................... 57

0723-32174/1................................. 57

0723-321742.................................. 53

0723-321743.................................. 53

0723-321744.................................. 53

0723-32175/1................................. 57

0723-321751/2............................... 56

0723-321753/2............................... 56

0723-321754.................................. 56

0723-321755.................................. 56

0723-32176/1................................. 57

0723-32177/1................................. 57

0723-321860.................................. 74

0723-321861.................................. 74

0723-321862.................................. 74

0723-321863.................................. 74

0723-32188/2................................. 56

0723-321901.................................. 69

0723-321903.................................. 69

0723-321904.................................. 69

0723-321907.................................. 69

0723-321911.................................. 69

0723-321913.................................. 69

0723-321914.................................. 69

0723-321917.................................. 69

0723-321921.................................. 69

0723-321923.................................. 69

0723-321924.................................. 69

0723-321927.................................. 69

0723-321931.................................. 69

0723-321933.................................. 69

0723-321934.................................. 69

0723-321937.................................. 69

0723-321941.................................. 69

0723-321943.................................. 69

0723-321944.................................. 69

0723-321947.................................. 69

0723-32196.................................... 34

0723-321960.................................. 71

0723-321961.................................. 71

0723-321962.................................. 71

0723-321965.................................. 71

0723-321966.................................. 71

0723-321967.................................. 71

0723-32197.................................... 34

0723-321970.................................. 71

0723-321971.................................. 71

0723-321972.................................. 71

0723-32198.................................... 34

0723-32200.................................... 70

0723-32201.................................... 70

0723-32202.................................... 70

0723-32203.................................... 70

0723-32205.................................... 70

0723-32206.................................... 70

0723-32207.................................... 70

0723-32208.................................... 70

0723-32210.................................... 70

0723-32211.................................... 70

0723-32212.................................... 70

0723-32213.................................... 70

0723-32215.................................... 70

0723-32216.................................... 70

0723-32217.................................... 70

0723-32218.................................... 70

0723-32260.................................... 71

0723-32261.................................... 71

0723-32262.................................... 71

0723-32263.................................... 71

0723-32270.................................... 75

0723-32271.................................... 75

0723-32272.................................... 75

0723-32273.................................... 75

0723-32291.................................... 49

0723-3230/01................................. 48

0723-3230/10................................. 48

0723-3230/60................................. 48

0723-3231/01................................. 48

0723-3231/10................................. 48

0723-3231/20................................. 48

0723-3231/30................................. 48

0723-3231/50................................. 48

0723-3231/60................................. 48

0723-32318.................................... 46

0723-32339.................................... 78

0723-32347/1................................. 42

0723-323471/1............................... 42

0723-32348.................................... 42

0723-32362.................................... 64

0723-32363.................................... 64

0723-32364.................................... 65

0723-32365.................................... 64

0723-32366.................................... 64

0723-32367.................................... 64

0723-32369.................................... 65

0723-32370.................................... 45

0723-32380.................................... 49

0723-32392.................................... 69

0723-32393.................................... 69

0723-32394.................................... 69

0723-32395.................................... 69

0723-32421.................................... 43

0723-32422.................................... 43

0723-32423.................................... 43

0723-32424.................................... 43

0723-32425.................................... 43

0723-32431.................................... 43

0723-32432.................................... 43

0723-32433.................................... 43

0723-32434.................................... 43

0723-32435.................................... 43

0723-32436/1................................. 45

0723-32437/1................................. 45

0723-32469.................................... 82

0723-32470.................................... 82

0723-32598.................................... 30

0723-32599.................................... 30

0723-32600.................................... 30

0723-32601.................................... 30

0723-32603.................................... 29

0723-32604.................................... 29

0723-32605.................................... 29

0723-32606.................................... 29

0723-32607.................................... 29

0723-32608.................................... 29

0723-32609.................................... 30

0723-32610.................................... 26

0723-32630/1................................. 42

0723-32634/1................................. 42

0723-32637/1................................. 42

0723-326370.................................. 16

0723-326371.................................. 16

0723-326372.................................. 16

0723-326373.................................. 16

0723-326374.................................. 16

0723-32638/1................................. 42

0723-326389.................................. 16

0723-32640.................................... 78

0723-32641.................................... 42

0723-32650.................................... 85

0723-32651.................................... 85

0723-32656.................................... 29

0723-32658.................................... 29

0723-326586.................................. 16

0723-326587.................................. 16

0723-326588.................................. 16

0723-326595.................................. 29

0723-326596.................................. 29

0723-326597.................................. 29

0723-326598.................................. 29

0723-326599.................................. 29

0723-32660.................................... 56

0723-326600.................................. 29

0723-326601.................................. 29

0723-326602.................................. 29

0723-326603.................................. 29

0723-326604.................................. 29

0723-326631.................................. 25

0723-326632.................................. 25

0723-326633.................................. 25

0723-326634.................................. 25

0723-326635.................................. 25

0723-326636.................................. 25

0723-326637.................................. 25

0723-326638.................................. 25

0723-326639.................................. 25

0723-32664/1................................. 56

0723-326640.................................. 25

0723-326641.................................. 25

0723-326642.................................. 25

0723-326643.................................. 25

0723-326644.................................. 25

0723-326645.................................. 25

0723-326646.................................. 25

0723-327060.................................. 43

0723-327061.................................. 43

0723-327062.................................. 43

0723-327063.................................. 43

0723-32709.................................... 28

0723-32711.................................... 28

0723-327111.................................. 84

0723-327115.................................. 84

0723-327120.................................. 30

0723-327121.................................. 30

0723-327122.................................. 30

0723-327123.................................. 30

0723-327124.................................. 30

0723-327125.................................. 30

0723-327126.................................. 30

0723-327127.................................. 30

0723-327128.................................. 30

0723-327129.................................. 30

0723-327130.................................. 30

0723-327131.................................. 30

0723-327132.................................. 30

0723-327133.................................. 30

0723-327134.................................. 30

0723-32714.................................... 28

0723-32715.................................... 28

0723-32716.................................... 28

0723-32717.................................... 28

0723-327208.................................. 19

0723-327209.................................. 19

0723-327210.................................. 19

0723-327211.................................. 19

0723-327212.................................. 19

0723-327213.................................. 19

0723-327214.................................. 19

0723-327214XXL............................ 19

0723-327215.................................. 19

0723-327216.................................. 19

0723-327217.................................. 19

0723-327218.................................. 19

0723-327219.................................. 19

0723-327219XXL............................ 19

0723-327510.................................. 22

0723-327511.................................. 22

0723-327512.................................. 22

0723-327513.................................. 22

0723-327514.................................. 22

0723-327515.................................. 22

0723-327516.................................. 22

0723-327517.................................. 22

0723-327518.................................. 22

0723-327519.................................. 22

0723-327520.................................. 22

0723-327701.................................. 17

0723-327702.................................. 17

0723-327703.................................. 17

0723-327704.................................. 17

0723-327706.................................. 17

0723-327707.................................. 17

0723-327708.................................. 17

0723-327709.................................. 17

0723-327750.................................. 29

0723-327751.................................. 29

0723-327752.................................. 29

0723-327753.................................. 29

0723-327754.................................. 29

0723-327755.................................. 29

0723-327756.................................. 29

0723-327757.................................. 29

0723-327758.................................. 29

0723-327759.................................. 29

0723-327760.................................. 29

0723-327761.................................. 29

0723-327880.................................. 20

0723-327881.................................. 20

0723-327882.................................. 20

0723-327883.................................. 20

0723-327890.................................. 30

0723-327891.................................. 30

0723-327892.................................. 30

0723-327893.................................. 30

0723-327894.................................. 30

0723-327895.................................. 30

0723-327896.................................. 30

0723-327897.................................. 30

0723-327898.................................. 30

0723-327899.................................. 30

0723-328010.................................. 27

0723-328011.................................. 27

0723-328012.................................. 27

0723-328013.................................. 27

0723-328014.................................. 27

0723-3282...................................... 40

0723-32835.................................... 76

0723-32901.................................... 36

0723-32901/15............................... 36

0723-32902/15............................... 36

0723-32902/16............................... 36

0723-32903/51............................... 36

0723-32903/60............................... 36

0723-32904/51............................... 36

0723-32909/10/125........................ 98

0723-32909/10/135........................ 98

0723-32909/10/145........................ 98

0723-32909/20/125........................ 98

0723-32909/20/135........................ 98
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0723-32909/20/145........................ 98

0723-32910/20............................... 40

0723-32910/30............................... 40

0723-32910/60............................... 40

0723-32911.................................... 40

0723-32912.................................... 40

0723-32914/51............................... 37

0723-32915/30/135...................... 100

0723-32915/30/145...................... 100

0723-32915/30/155...................... 100

0723-32915/41/135...................... 100

0723-32915/41/145...................... 100

0723-32915/41/155...................... 100

0723-32916/41............................. 100

0723-32918/COB............................ 38

0723-32918/FULL............................ 38

0723-3411...................................... 45

0723-34646/1................................. 32

0723-347000-20-FULL.................... 80

0723-347000-30-FULL.................... 80

0723-347000-50-FULL.................... 80

0723-347000-60-FULL.................... 80

0723-347000-96-FULL.................... 80

0723-347100-20-FULL.................... 80

0723-347100-30-FULL.................... 80

0723-347100-50-FULL.................... 80

0723-347100-60-FULL.................... 80

0723-347100-96-FULL.................... 80

0723-4099/51/FULL........................ 38

0723-4168/60/COB......................... 54

0723-4168/60/FULL........................ 54

0723-4170...................................... 34

0723-4170/12................................. 34

0723-4170/15................................. 34

0723-4230/50/FULL........................ 38

0723-4230/C................................... 38

0723-4338/60/FULL........................ 49

0723-4423...................................... 58

0723-4438...................................... 35

0723-4454...................................... 49

0723-4491/50................................. 35

0723-4502...................................... 37

0723-4606-60-0.............................. 53

0723-4606-60-1.............................. 53

0723-4606-60-3.............................. 53

0723-4610-60-0.............................. 54

0723-4610-60-1.............................. 54

0723-4610-60-3.............................. 54

0723-4614-61-2.............................. 54

0723-4614-61-3.............................. 54

0723-4648-51-2.............................. 53

0723-4648-51-3.............................. 53

0723-4688-60-1.............................. 53

0723-4688-60-2.............................. 53

0723-4688-60-3.............................. 53

0723-5006...................................... 96

0723-5018/60/60............................ 45

0723-5018/60/70............................ 45

0723-5122/10/COB......................... 72

0723-5122/10/FULL........................ 72

0723-5122/10/PONY....................... 72

0723-5122/20/COB......................... 72

0723-5122/20/FULL........................ 72

0723-5122/20/PONY....................... 72

0723-5122/30/COB......................... 72

0723-5122/30/FULL........................ 72

0723-5122/30/PONY....................... 72

0723-5122/60/COB......................... 72

0723-5122/60/FULL........................ 72

0723-5122/60/PONY....................... 72

0723-5126/60/FULL........................ 42

0723-5209...................................... 23

0723-5388...................................... 65

0723-5545...................................... 96

0723-5548...................................... 41

0723-5550...................................... 42

0723-5551...................................... 42

0723-5552...................................... 42

0723-5569-115/C............................ 43

0723-5569-125/C............................ 43

0723-5569-135/C............................ 43

0723-6028-12,5.............................. 57

0723-6028-13,5.............................. 57

0723-6029-12,5.............................. 57

0723-6029-13,5.............................. 57

0723-6029-14,5.............................. 57

0723-6030-12,5.............................. 57

0723-6030-13,5.............................. 57

0723-6030-14,5.............................. 57

0723-6040...................................... 41

0723-6270/11,5.............................. 57

0723-6270/12,5.............................. 57

0723-6270/13,5.............................. 57

0723-6270/14,5.............................. 57

0723-6270/8,5................................ 57

0723-6270/9,5................................ 57

0723-6370-13,5.............................. 57

0723-7289-60-0.............................. 60

0723-7289-60-00............................ 60

0723-7289-60-1.............................. 60

0723-7289-60-2.............................. 60

0723-7289-60-3.............................. 60

0723-7293-60-0.............................. 60

0723-7293-60-00............................ 60

0723-7293-60-1.............................. 60

0723-7293-60-2.............................. 60

0723-7293-60-3.............................. 60

0723-8266L/B................................. 82

0723-8266L/C................................. 82

0723-8266M/B................................ 82

0723-8266M/C................................ 82

0723-8266XL/B............................... 82

0723-8266XL/C............................... 82

0723-8395FULL/C........................... 81

0723-8396FULL/C........................... 81

0723-9002.................................... 120

0723-9004/10............................... 120

0723-99841/36............................... 41

0723-99841/37............................... 41

0723-99841/38............................... 41

0723-99841/39............................... 41

0723-99841/40............................... 41

0723-99841/41............................... 41

0723-99841/42............................... 41

0723-99841/43............................... 41

0723-99841/44............................... 41

0723-99841/45............................... 41

0723-99843/36............................... 41

0723-99843/37............................... 41

0723-99843/38............................... 41

0723-99843/39............................... 41

0723-99843/40............................... 41

0723-99843/41............................... 41

0723-99843/42............................... 41

0723-99843/43............................... 41

0723-99843/44............................... 41

0723-99843/45............................... 41

0723-G001.................................... 142

0723-G002.................................... 142

0723-G003.................................... 142

0723-G004.................................... 142

0723-G005.................................... 142

0723-G006.................................... 142

0723-G007.................................... 142

0723-G008.................................... 142

0723-G009.................................... 142

0723-G010.................................... 142

0723-G011.................................... 142

0723-G012.................................... 142

0723-G013.................................... 143

0723-G014.................................... 143

0723-G015.................................... 143

0723-G017.................................... 143

0723-G050.................................... 143

0723-G051.................................... 144

0723-G052.................................... 143

0723-G053.................................... 143

0723-G054.................................... 143

0723-G055.................................... 143

0723-G056.................................... 143

0723-G057.................................... 143

0723-G058.................................... 144

0723-G12807................................ 140

0723-G37637................................ 145

0723-G38015................................ 145

0723-G38074................................ 140

0723-G38127................................ 141

0723-G38155................................ 141

0723-G38160................................ 140

0723-G43223................................ 145

0723-V1001/20/32.......................... 20

0723-V1001/20/36.......................... 20

0723-V1001/20/40.......................... 20

0723-V1001/50/32.......................... 20

0723-V1001/50/36.......................... 20

0723-V1001/50/40.......................... 20

0723-V1102-30-L.............................. 9

0723-V1102-30-M............................ 9

0723-V1102-30-S.............................. 9

0723-V1102-30-XL............................ 9

0723-V1102-30-XS........................... 9

0723-V1102-50-L.............................. 9

0723-V1102-50-M............................ 9

0723-V1102-50-S.............................. 9

0723-V1102-50-XL............................ 9

0723-V1102-50-XS........................... 9

0723-V1102-60-L.............................. 9

0723-V1102-60-M............................ 9

0723-V1102-60-S.............................. 9

0723-V1102-60-XL............................ 9

0723-V1102-60-XS........................... 9

0723-V1202/20/L............................ 10

0723-V1202/20/M........................... 10

0723-V1202/20/S............................ 10

0723-V1202/20/XL.......................... 10

0723-V1202/20/XS.......................... 10

0723-V1202/50/L............................ 10

0723-V1202/50/M........................... 10

0723-V1202/50/S............................ 10

0723-V1202/50/XL.......................... 10

0723-V1202/50/XS.......................... 10

0723-V1301/00/34.......................... 14

0723-V1301/00/36.......................... 14

0723-V1301/00/38.......................... 14

0723-V1301/00/40.......................... 14

0723-V1301/00/42.......................... 14

0723-V1302/01/34.......................... 13

0723-V1302/01/36.......................... 13

0723-V1302/01/38.......................... 13

0723-V1302/01/40.......................... 13

0723-V1302/01/42.......................... 13

0723-V1304/20/34.......................... 14

0723-V1304/20/36.......................... 14

0723-V1304/20/38.......................... 14

0723-V1304/20/40.......................... 14

0723-V1304/20/42.......................... 14

0723-V1401/10/FULL...................... 47

0723-V1401/20/FULL...................... 47

0723-V1401/30/FULL...................... 47

0723-V1401/50/FULL...................... 47

0723-V1403-01............................... 47

0723-V1403-50............................... 47

0723-V1403-60............................... 47

0723-V1501/20/L............................ 11

0723-V1501/20/M........................... 11

0723-V1501/20/S............................ 11

0723-V1501/20/XL.......................... 11

0723-V1501/20/XS.......................... 11

0723-V1501/50/L............................ 11

0723-V1501/50/M........................... 11

0723-V1501/50/S............................ 11

0723-V1501/50/XL.......................... 11

0723-V1501/50/XS.......................... 11

0723-V1601/10/FULL...................... 83

0723-V1601/20/FULL...................... 83

0723-V1601/50/FULL...................... 83

0723-V1801/L................................. 23

0723-V1801/M................................ 23

0723-V1801/S................................. 23

0723-V1801/XL............................... 23

0723-V1801/XS............................... 23

0723-V1901/60/36.......................... 22

0723-V1901/60/37.......................... 22

0723-V1901/60/38.......................... 22

0723-V1901/60/39.......................... 22

0723-V1901/60/40.......................... 22

0723-V1901/60/41.......................... 22

0723-V2101-30-FULL...................... 80

0723-V2101-60-FULL...................... 80

0723-V2201-20............................. 100

0723-V2202-41-125........................ 98

0723-V2202-41-135........................ 98

0723-V2202-41-145........................ 98

0723-V2203-56-135...................... 100

0723-V2203-56-145...................... 100

0723-V2203-56-155...................... 100

1554-082204.................................. 76

1554-082206.................................. 76

1554-082610.................................. 76

1554-082616.................................. 76

1580-078150................................ 114

1580-078250................................ 114

1586-1618.................................... 107

1586-16181.................................. 107

1586-240202................................ 106

1586-240203................................ 106

1586-240204................................ 106

1586-240205................................ 106

1586-240206................................ 106

1586-240207................................ 106

1586-240210................................ 106

1586-240810................................ 106

1586-241002................................ 106

1586-241402................................ 107

1586-241801................................ 110

1586-241805................................ 110

1586-242002................................ 107

1590-030102................................ 127

1590-040102................................ 127

1590-040301-1............................. 120

1590-040301-2............................. 120

1590-040302-1............................. 120

1590-040302-2............................. 120

1590-320208................................ 120

1590-320210................................ 120

1590-320212................................ 119

1590-320402................................ 120

1592-340202................................ 114

1594-604004................................ 148

1594-604006-1............................. 148

1600-020101.................................. 92

1600-020154.................................. 92

1600-020262.................................. 92

1600-020264.................................. 92

1602-101015.................................. 93

1607-105FA.................................... 92

1617-030010................................ 128

1617-321554................................ 128

1620-100142.................................. 90

1620-100202.................................. 89

1620-100204.................................. 88

1620-100206.................................. 90

1620-100208.................................. 90

1620-100214.................................. 89

1620-100215.................................. 90

1620-100216.................................. 89

1620-100217.................................. 89

1620-100218.................................. 89

1620-100220........................... 91,128

1620-100220Z......................... 91,128

1623-00008.................................. 138

1623-00009.................................. 138

1623-32695-1................................. 96

1623-32696-1................................. 96

1623-32697-1................................. 96

1623-32698-1................................. 96

1623-3284...................................... 94

1623-32841.................................... 94

1623-32842.................................... 94

1623-32845.................................... 94

1623-32884.................................... 94

1623-32885.................................... 94

1687-VH1305-20-48....................... 15

1687-VH1305-20-50....................... 15

1687-VH1305-20-52....................... 15

1687-VH1305-20-54....................... 15

1687-VH1305-20-56....................... 15

1687-VH1305-60-48....................... 15

1687-VH1305-60-50....................... 15

1687-VH1305-60-52....................... 15

1687-VH1305-60-54....................... 15

1687-VH1305-60-56....................... 15

1687-VH1306-01-34....................... 12

1687-VH1306-01-36....................... 12

1687-VH1306-01-38....................... 12

1687-VH1306-01-40....................... 12

1687-VH1306-01-42....................... 12

1687-VH1306-20-34....................... 12

1687-VH1306-20-36....................... 12

1687-VH1306-20-38....................... 12

1687-VH1306-20-40....................... 12

1687-VH1306-20-42....................... 12

1687-VH1306-50-34....................... 12

1687-VH1306-50-36....................... 12

1687-VH1306-50-38....................... 12

1687-VH1306-50-40....................... 12

1687-VH1306-50-42....................... 12

1687-VH1307-60-34....................... 13

1687-VH1307-60-36....................... 13

1687-VH1307-60-38....................... 13
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1687-VH1307-60-40....................... 13

1687-VH1307-60-42....................... 13

1687-VH1404-20............................ 47

1687-VH1404-50............................ 47

1687-VH1404-81............................ 47

1687-VH1404-96............................ 47

1687-VH2203-96-135................... 100

1687-VH2203-96-145................... 100

1687-VH2203-96-155................... 100

1687-VH2204-20-135..................... 99

1687-VH2204-20-145..................... 99

1687-VH2204-20-155..................... 99

1687-VH2204-60-135..................... 99
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