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ROXANA
Model nr 39 | no. 39
Modne bryczesy damskie z pełnym lejem 3/4 z nowego,
elastycznego, bardzo trwałego, syntetycznego zamszu COMFITECH.
Elastyczne zakończenie nogawek. Ozdobne, kontrastowe stębnówki
nadają im sportowego stylu. Cztery funkcjonalne kieszenie.
Na tylnej kieszonce ozdobny haft.
Fashionable ladies breeches with a 3/4 seat panel with COMFITECH
technology. Elastic legs’ bottoms. Made of a stretchable and very
durable, synthetic suede. Stretch panels in leg bottoms.
Contrasting top stitching in a sportystyle. Four functional pockets.
1005
1004
1212
0803
1201
1129
1010
0810
1011

niebiesko-czarny | blue-black (NEW COLOR)
czerwono-czarny | red-black (NEW COLOR)
granatowo-granatowy | navy-navy
biało-szary | white-grey
beżowo-granatowy | beige-navy
różowo-ciemno szary | pink-dark grey
czarno-czarny | black-black
czarno-szary | black-grey
szaro-czarny | grey-black

1005

1212

ROXANA

02939

2015 | 2016

Tkanina | Fabric

029

Model nr | no.

39

1004

0803

1201

1129

Kolor | Color

1010

0810

Rozmiar | Size
Dorośli | Adults

1005 • 1004
0803 • 1201 • 1129 • 0810

34-44

1212 • 1010 • 1011

34-46

1011

BRYCZESY | BREECHES
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ELECTRA
Model nr 44 | no. 44
Bryczesy Fair Play z pełnym lejem 3/4 z elastycznego, bardzo
trwałego, syntetycznego zamszu COMFITECH. Elastyczne
zakończenie nogawek. Ozdobne przeszycia w kontrastującym
kolorze oraz charakterystyczne zygzaki po bokach. Z przodu
dwie kieszenie zapinane na napy oraz mała zapinana na suwak.
Z tyłu dwie kieszonki zapinane na suwak. Doskonałe dopasowanie
bryczesów zapewnia duży komfort użytkowania.
Breeches Fair Play with a 3/4 seat panel made of elastic, very
durable, synthetic suede with COMFITECH technology.
Stretch panels in leg bottoms. Decorative zig-zag pattern stiches
in contrasting colors on both sides. Two front pockets with press
snap buttons and one small pocket with a zipper. Two back
pockets with zippers. Close cut and perfect fit ensure
the highest comfort for the rider.
1004
1005
0803
1155
1212
1229
1217

czerwono-czarny | red-black (NEW COLOR)
niebiesko-czarny | blue-black (NEW COLOR)
biało-szary | white-grey
bordowo-ciemnoszary | deep red-dark grey
granatowo-granatowy | navy-navy
różowo-granatowy | pink-navy
kobaltowo-granatowy | bright cobalt-navy

1004

1005

0803

1155

ELECTRA

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

02944

029

44

1004 • 1005 • 0803 • 1155
1212 • 1229 • 1217

1212

1229

1217

Rozmiar | Size
Dorośli | Adults

34-42

www.interapi.pl
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JESSICA
Model nr 41 | no. 41
Innowacyjny model bryczesów Fair Play z pełnym lejem 3/4 z nowego,
elastycznego, bardzo trwałego, syntetycznego zamszu COMFITECH.
Cztery funkcjonalne kieszenie zapinane na suwak, kontrastowe
lamówki oraz elastyczna wstawka na dole nogawki nadają im bardzo
sportowego, nowoczesnego wyglądu. Doskonale dopasowane, dzięki
czemu zapewniają komfort podczas ich użytkowania.
Innovative breeches from Fair Play with a 3/4 seat panel with
COMFITECH technology. Made of a stretchable and very durable,
synthetic suede. Four functional pockets with zippers,
contrasting piping and stretch panels in the leg
bottoms make these breeches look very sporty
and modern. Perfect fitting ensures comfort
and total freedom of movement.

0803
0812
1255
1217
1201

biało-szary | white-grey
granatowo-szary | navy-grey
bordowo-granatowy | deep red-navy
kobaltowo-granatowy | bright cobalt-navy
beżowo-granatowe | beige-navy

0803

0812

1255

1217

1201

JESSICA

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

Rozmiar | Size

02941

029

41

0803 • 0812 • 1255
1217 • 1201

34-44

2015 | 2016
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JENNY
Model nr 46 | no. 46
Doskonale dopasowane, bardzo wygodne bryczesy Fair Play
wykonane z elastycznego dżinsu połączonego z pełnym lejem
3/4 z elastycznego, bardzo trwałego, syntetycznego zamszu
COMFITECH. Nogawki zakończone elastyczną wstawką.
Ozdobne hafty z przodu i z tyłu. Cztery funkcjonalne kieszenie.
Close fitted, very comfortable breeches from Fair Play
made of elastic jeans matched with a 3/4 seat panel,
made of an elastic, very durable, synthetic COMFITECH suede.
Stretch panels in leg bottoms. Decorative embroidery
on the front and back. Four functional pockets.
1010
1212

czarno-czarny | black-black (NEW COLOR)
granatowo-granatowy | navy-navy

1010

JENNY

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

01746

017

46

1010 • 1212

1212

Rozmiar | Size
Dorośli | Adults

Młodzież | Youth

34-42

152, 158, 164, 170

www.interapi.pl
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SCARLETT
Model nr | no. 48
Nowatorskie i efektowne bryczesy damskie z pełnym lejem pokrytym
silikonem Comfistick®, którego unikalna struktura zapewnia maksymalny
komfort i przyczepność podczas jazdy. Ozdobione wstawkami i przeszyciami
w kontrastującym kolorze oraz odblaskową wypustką.
Naszywka z logo na tylnej kieszeni. Elastyczne zakończenie nogawek.
Innovative and eye-catching ladies, full seat breeches with Comfistick®
technology, which’s unique structure guarantees maximum comfort
and ultimate grip while riding. Decorated with inserts and decorative
stitching in contrasting colors as well as reflective piping.
A Fair Play logo on the back pocket. Elastic pant-leg finish.
0303
1010
1212

biały | white
czarny | black
granatowy | navy

E
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0303

1010

1212

SCARLETT

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

01448

014

48

0303 • 1010 • 1212

2015 | 2016

Rozmiar | Size
Dorośli | Adults

34-46

BRYCZESY | BREECHES
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RHETT
Model nr | no. 47
Nowatorskie i efektowne bryczesy męskie z półlejem pokrytym silikonem Comfistick®,
którego unikalna struktura zapewnia maksymalny komfort i przyczepność podczas
jazdy. Ozdobione wstawkami i przeszyciami w kontrastującym kolorze oraz odblaskową
wypustką. Z tyłu dwie kieszenie z patkami i naszywka z logo Fair Play.
Elastyczne zakończenie nogawek.
Innovative and eye-catching men’s half seat breeches with Comfistick® technology,
which’s unique structure guarantees maximum comfort and ultimate grip while riding.
Decorated with inserts and decorative stitching in contrasting colors as well
as reflective piping. Back with two pockets with flaps, with a Fair Play
logo on one. Elastic pant-leg finish.
0303
1010
1212
0101

E

biały | white
czarny | black
granatowy | navy
beżowy | beige

R
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V
E
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R
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0303

1010

1212

0101

RHETT

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

01447

014

47

0303 • 1010 • 1212 • 0101

Rozmiar | Size
Dorośli | Adults

44-56

www.interapi.pl
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MARY
Model nr 50 | no. 50
Klasyczny model bryczesów API z pełnym lejem wykonany z miękkiej,
elastycznej dzianiny. Efektowne przeszycia w kontrastującym kolorze.
Elastyczne zakończenie nogawek. Z przodu trzy kieszenie, w tym
jedna zapinana na ozdobny suwak.
A classic model of API breeches with a full seat made of a soft, elastic
fabric. Eye-catching stitching in a contrasting color. Elastic pant-leg
bottoms. Three front pockets, one with a decorative zipper.
0803
1004
1010
1005

biało-szary | white-grey
czerwono-czarny | red-black
czarno-czarny | black-black
niebiesko-czarny | blue-black

0803

1004

1010

MARY

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

02550

025

50

0803 • 1004 • 1010
1005

2015 | 2016

1005

Rozmiar | Size
Dorośli | Adults

Młodzież | Youth

34-44

152, 158, 164, 176

BRYCZESY | BREECHES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

LENA
Model nr 43 | no. 43
Bryczesy dziecięce Fair Play wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku dzianiny połączonej z pełnym
lejem 3/4 z elastycznego, bardzo trwałego, syntetycznego zamszu COMFITECH. Elastyczne zakończenie
nogawek. Bardzo ciekawe wstawki w haftowane koniki. Dwie przednie i dwie tylne kieszonki. Doskonałe
dopasowanie bryczesów zapewnia duży komfort użytkowania.
Fair Play breeches for children. Made of a soft and nice in touch knitted denim fabric with a 3/4 seat
panel made of a very elastic, durable and synthetic COMFITECH technology suede. Stretch panels in leg
bottoms. Very interesting inserts with embroidered horses. Two pockets both on the front and back.
Close cut style and perfect fit guarantee high comfort.
1010
1212

czarno-czarny | black-black
granatowo-granatowy | navy-navy

LENA

Tkanina | Fabric

Model nr | no.

Kolor | Color

01643

016

43

1010 • 1212

LOGO
Pasek do spodni | Belt

Rozmiar | Size
Młodzież | Youth

116, 128, 140, 152, 164

2212
2112

Pasek parciany z efektownym nadrukiem logo Fair Play. Szerokość 3,5 cm.
Sackcloth belt with logo Fair Play pattern. Width 3,5 cm.
Rozmiary | Sizes:
S (62-72 cm), M (72-82 cm), L (82-92 cm), XL (92-102 cm)

Art. 02002
2212
2112
1004
1005
0308
2110

granatowo-złoty | navy-gold S, M
granatowo-srebrny | navy-silver S, M
czerwono-czarny | red-black S, M, L, XL (NEW COLOR)
niebiesko-czarny | blue-black S, M, L, XL (NEW COLOR)
szaro-biały | grey-white S, M
czarno-srebrny | black-silver S, M, L, XL

1004
1005

0308
2110

www.interapi.pl
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MODELE DAMSKIE I MŁODZIEŻOWE
LADIES’ AND YOUTH STYLES

MODELE MĘSKIE
MEN’S STYLES

NR
NO.

SKŁAD TKANIN
COMPOSITION

NR /NO.

MODEL

NR /NO.

MODEL

014

39
41
43
44
46
48
50

ROXANA
JESSICA
LENA
ELECTRA
JENNY
SCARLETT
API MARY

47

RHETT

50% nylon, 43% poliester, 7% elastan
50% nylon, 43% polyester, 7% elastane

016

65% bawełna, 30% poliester, 5% elastan
65% cotton, 30% polyester, 5% elastane

017

95% bawełna,5% elastan
95% cotton, 5% elastane

025

95% bawełna, 5% elastan
95% cotton, 5% elastane

029

60% bawełna, 35% nylon, 5% elastan
60% cotton, 35% nylon, 5% elastane

Tabela rozmiarów bryczesów damskich Fair Play i Api | Size chart of ladies‘ breeches Fair Play & Api
Wymiary w cm | Measurements in cm

Rozmiary | Sizes
38
40

34

36

42

44

46

A.

obwód pasa | waist circumference

64

68

72

76

80

82

88

B.

obwód bioder | hip circumference

84

88

92

96

100

104

108

C.

długość wewnętrzna nogawki | inseam

71

71

71

71

71

71

71

Tabela rozmiarów bryczesów młodzieżowych Fair Play | Size chart of youth breeches Fair Play
Wymiary w cm | Measurements in cm

116

128

134

140

Rozmiary | Sizes
146
152

158

164

170

176

A.

obwód pasa | waist circumference

52

56

57

58

60

62

64

66

68

72

B.

obwód bioder | hip circumference

58

65

66

68

70

72

76

80

84

88

C.

długość wewnętrzna nogawki | inseam

44

44

48

52

55

59

64

69

69

69

Tabela rozmiarów bryczesów męskich Fair Play | Size chart of men’s breeches Fair Play
Wymiary w cm | Measurements in cm

44

46

48

Rozmiary | Sizes
50
52

54

56

A.

obwód pasa | waist circumference

70

76

80

84

88

92

96

B.

obwód bioder | hip circumference

86

90

94

98

102

106

110

C.

długość wewnętrzna nogawki | inseam

75

75

75

75

75

76

76

NOWATORSKA
TECHNOLOGIA ŻELOWEGO,
ANTYPOŚLIZGOWEGO
I ODPORNEGO NA ŚCIERANIE
NADRUKU, ZAPEWNIAJĄCEGO
MAKSYMALNĄ PRZYCZEPNOŚĆ
INNOVATIVE, ANTI-SLIP,
WEAR RESISTANT GEL PRINT
TECHNOLOGY, PROVIDING
MAXIMUM GRIP
• komfort
comfort
• przyczepność
grip
• trwałość
durability
• elastyczność
flexibility

2015 | 2016

NOWATORSKI RODZAJ LEJA
SPRAWDZONY W RUCHU
INNOVATIVE SEAT PANEL
PROVEN IN MOTION
•
•
•
•
•

super elastyczny
super elastic
wyjątkowo trwały i odporny na ścieranie
incredibly durable and anti-peeling
zapewniający świetną termoregulację
provides great thermoregulation
bardzo trwały w pielęgnacji
very easy to care
rekomendowany przez profesjonalistów
recommended by professionals

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER
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GLORIA
Frak konkursowy
Softshell show jacket
Unikatowy frak dla kobiet ceniących sobie elegancję połączoną
z wygodą. Ozdobiony aksamitnymi wstawkami z dżetami oraz haftami.
Uszyty z niezwykle elastycznej, przepuszczającej powietrze tkaniny typu
softshell.
A unique jacket for women who value both elegance and comfort.
Decorated with velvet inserts with jets and embroidery.
Made of an extremely flexible, breathable soft-shell fabric.
Rozmiary damskie | Ladies sizes: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 72, 76, 80

Art. 09803
1010
1212

czarny | black
granatowy | navy

1010

2015 | 2016

1212

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER
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EVITA
Frak konkursowy
Softshell show jacket
Elegancki, doskonale dopasowany frak damski. Uszyty z niezwykle elastycznej,
przepuszczającej powietrze tkaniny typu softshell. Bardzo wygodny, nie krępuje
ruchów w czasie jazdy. Łatwy w konserwacji, można prać w pralce, nie wymaga
prasowania. Trzy kieszenie z przodu. Tylne klapki zapinane na suwaki. W wersji
standardowej kołnierzyk wykończony w kolorze biało-czerwonym.
Elegant, slim fit cut ladies jacket. Made of very elastic, breathable softshell fabric.
Very comfortable, offers high freedom of movement while riding. Easy-care,
machine washable, no ironing needed. Three front pockets. Zipped vents
at the back. Standard version equipped with a white-red collar.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 158, 164, 170, 176 cm
Rozmiary damskie | Ladies sizes: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 72, 76, 80

Art. 09800
1010
1212

czarny | black
granatowy | navy

1010

1212

www.interapi.pl
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EVITA PRO
Frak konkursowy
Softshell show jacket
Damski frak konkursowy o minimalistycznym designie, propozycja
dla zwolenniczek eleganckiej prostoty. Uszyty z niezwykle elastycznej,
przepuszczającej powietrze tkaniny typu softshell. Bardzo wygodny,
nie krępuje ruchów w czasie jazdy. Łatwy w konserwacji, można prać w pralce,
nie wymaga prasowania. Trzy kieszenie z przodu, tylne klapki zapinane na suwaki.
Ladies show jacket. Minimalistic, yet elegant design. A perfect choice for simplicity
lovers. Made of very elastic, breathable softshell-like fabric. Very comfortable,
allows freedom of movement while riding. Easy-care, machine washable,
no ironing needed. Three front pockets. Zipped double vents at the back.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 158, 164, 170, 176 cm
Rozmiary damskie | Ladies sizes: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 72, 76, 80

Art. 09801
1212
1010
0404
0202
1111
4040

1212

1010

0404

0202

1111

4040

2015 | 2016

granatowy | navy
czarny | black
czerwony | red
brązowy | brown
szary | grey
szafirowy | bright cobalt

ODZIEŻ KONKURSOWA | SHOW CLOTHING

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

VIKI
Frak konkursowy
Softshell show jacket
Damski frak konkursowy. Nowoczesna linia dla wymagających indywidualistek.
Połączenie funkcjonalności i szyku. Uszyty z niezwykle elastycznej, przepuszczającej
powietrze tkaniny typu softshell.
Ladies show jacket. Modern line made for the demanding individualist.
Combines functionality with the highest level of style factor. Made of very elastic,
breathable softshell-like fabric.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 146, 152, 158, 164, 170, 176 cm
Rozmiary damskie | Ladies sizes: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 72, 76, 80

				Art. 09802
				1212
				1010
				0404
				0202
				1111
				4040

1212

1010

0404

0202

1111

4040

granatowy | navy
czarny | black
czerwony | red
brązowy | brown
szary | grey
szafirowy | bright cobalt

www.interapi.pl
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RALF
Frak konkursowy | Softshell show jacket
Męski frak konkursowy wykonany z niezwykle elastycznej, przepuszczającej
powietrze tkaniny typu softshell. Nie krępuje ruchów podczas jazdy,
łatwy w konserwacji, można prać w pralce, nie wymaga prasowania.
Pięć kieszeni z przodu. Sportowo-casualowa linia, idealne połączenie
niefrasobliwości i etykiety. To frak dla zorientowanych na zwycięstwo.
Men’s show jacket made of very elastic, breathable softshell-like fabric.
Very comfortable, provides freedom of movement while riding. Easy-care,
machine washable, no ironing needed. Five front pockets. Sporty and casual,
a perfect combination of carelessness and etiquette. Dedicated to those
who are ready to win.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 170 cm
Rozmiary męskie | Man’s sizes 44, 46, 48, 50, 52, 54

Art. 09810
1010
0404
1212
0202
1111
4040

czarny | black
czerwony | red
granatowy | navy
brązowy | brown
szary | grey
szafirowy | bright cobalt

1010

0404

1212

0202

1111

4040

2015 | 2016

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER
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LILLY
Koszulka konkursowa
Competition shirt
Elegancka i niepowtarzalna koszulka konkursowa z krótkim rękawem.
Wykonana z wysokiej jakości, bardzo elastycznej dzianiny technicznej.
Uroku dodają jej wycinane laserowo aplikacje i stójka wykonana z lekkiego tiulu.
Subtelnie ozdobiona szaro-brokatowymi nadrukami.
A very elegant and unique short-sleeve competition blouse. Made of a high
quality, very elastic technical fabric. The laser cut decorations and collar made
of light tulle give this blouse a very unique look. Subtly decorated with grey
glitter prints.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 03163
0303

biały | white

0303

www.interapi.pl
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NICOLE
Koszulka konkursowa
Competition shirt
Elegancka i stylowa koszulka konkursowa z krótkim rękawem.
Wyjątkowego charakteru nadaje jej żabot wykończony szykowną
koronką i atłasową wypustką. Ozdobny haft na stójce. Wykonana
z wysokiej jakości poliamidowej dzianiny technicznej z domieszką Lycry.
Doskonale przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
An elegant and stylish short-sleeve competition blouse. The chic lace
jabot, satin piping and decorative embroidery on the collar give this
blouse an exceptional look. Made of a high quality, Polyamide and
Lycra mix technical fabric. Perfectly breathable and wicks moisture away.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03161
0312
0303

0312

2015 | 2016

granatowo-biały | navy-white
biały | white

0303
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LAURETTA
Koszulka konkursowa | Competition shirt
Klasyczna koszulka konkursowa z krótkim rękawem wykonana z wysokiej jakości,
przewiewnej dzianiny poliamidowej „pique”. Subtelnie ozdobiona szaro-brokatowymi
nadrukami. Pliska i mankiety w kontrastowym kolorze.
A classical competition shirt with short sleeves made of high quality, breathable, “pique”
polyamide fabric. Subtly, decorated with grey glitter prints. Placket and cuffs in contrasting colors.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 146, 152, 158, 164 cm
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44, XXXL/46

Art. 03164
0303

biały | white

0303

www.interapi.pl
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CHARLOTTE
Koszulka konkursowa | Competition shirt
Bardzo elegancka koszulka konkursowa, zdobiona falbanką i subtelnymi,
pięknymi guzikami. Wykonana z wysokiej jakości dzianiny technicznej,
doskonale przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
This very elegant competition shirt is decorated with frills and beautiful,
subtle buttons. Made of high quality technical fabric of supreme breathability
and moisture management.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03144
1212
0404
0303
0101
4040

granatowy | navy
czerwony | red
biały | white
beżowy | beige
szafirowy | bright cobalt

1212

2015 | 2016

0404

0303

0101

4040
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DIANA
Koszulka konkursowa | Competition shirt
Bardzo elegancka koszulka z krótkim rękawem zapinana na ozdobne napy. Wysoka,
marszczona stójka, połyskujące hafty. Na lewej łopatce unikalny, lekko prześwitujący
haft z motywem ważki. Wykonana z wysokiej jakości dzianiny technicznej (82% poliester,
18% elastan), doskonale przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
Very elegant shirt with short sleeves, fastened with decorative press-studs. High, creased
collar, glittery embroideries. On left shoulder an unique, lightly seethrough embroidery
with dragonfly motif. Made of high quality technical fabric (82% polyester, 18% elastane),
of supreme breathability and moisture management.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 03146
0303
1212
0404
4040

biały | white
granatowy | navy
czerwony | red
szafirowy | bright cobalt

0303

1212

0404

4040

DIANA
Koszulka z długim rękawem
Competition shirt long sleeve
Lekko ocieplana wersja koszulki Diana – alternatywa na chłodniejsze dni.
Wykonana z wysokiej jakości dzianiny technicznej (92% poliester, 8% elastan)
dającej wysoki komfort użytkowania.

0303

Warm version of the Diana shirt - a great option for chilly days.
Made of high quality technical fabric (92% polyester,
8% elastane), which offers high comfort.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 03145
0303

biały | white

www.interapi.pl
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KATE
Koszulka konkursowa | Competition shirt
Elegancka koszulka o lekko sportowym designie. Z przodu połyskujące hafty,
na plecach unikalny haft 3D z logo Fair Play. Wykonana z wysokiej jakości dzianiny
technicznej (82% poliester, 18% elastan). Doskonale przepuszcza powietrze
i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
Elegant shirt with a sporty twist. Glittery embroideries in the front and an unique
3D Fair Play logo embroidery at the back. Made of high quality technical fabric
(82% polyester, 18% elastane), with supreme breathability and moisture management.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 152, 158, 164 cm
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 03148
0403
4003
1203

KATE
Koszulka z długim rękawem
Long sleeve competition shirt
Lekko ocieplana wersja koszulki Kate - alternatywa na
chłodniejsze dni. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny technicznej
(92% poliester, 8% elastan) dającej wysoki komfort użytkowania.
Warm version of the Kate shirt - a great option for chilly days.
Made of high quality technical fabric (92% polyester, 8% elastane),
which offers high comfort.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 152, 158, 164 cm
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03147
0403
1203

biało-czerwony | white-red
biało-granatowy | white-navy

0403

2015 | 2016

1203

biało-czerwony | white-red
biało-szafirowy | white-bright cobalt
biało-granatowy | white-navy
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2103

2112

SUZY
Koszulka konkursowa
Competition shirt
Elegancka koszulka z krótkim rękawem zapinana na suwak.
Modny i efektowny nadruk logo Fair Play. Wykonana z wysokiej
jakości tkaniny technicznej (82% poliester, 18% elastan).
Doskonale przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
Elegant shirt with short sleeves, fastened with zipper. Trendy and glamorous
Fair Play logo pattern. Made of a high quality technical fabric (polyester
82%, elastane 18%). Excellent breathability and moisture-wicking.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03149
2103
2112

biało-srebrny | white-silver
granatowo-srebrny | navy-silver

www.interapi.pl
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LUISA
Bluzka konkursowa | Competition blouse
Szykowna bluzka konkursowa z długim rękawem zapinana na ozdobne
guziki. Na stójce efektowny haft z logo Fair Play. Wykonana z wysokiej
jakości poliamidowej dzianiny technicznej z domieszką Lycry.
Doskonale przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
A stylish competition blouse with long sleeves fastened with decorative
buttons. Attractive Fair Play logo embroidery on the stand-up collar.
Made of a high quality, Polyamide and Lycra mix technical fabric.
Perfectly breathable and wicks moisture away.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03160
0312
0303

0312

2015 | 2016

0303

granatowo-biały | navy-white
biały | white
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LEO
Koszulka konkursowa | Competition shirt
Koszulka konkursowa, krótki rękaw. Sportowa, dostępna w 2 wersjach:
poziome, kontrastowe paski na rękawkach lub jednolicie biała. Praktyczna
szlufka zapobiegająca wysuwaniu się krawata.
Short sleeved competition shirt. Sporty line, available in two versions:
With horizontal contrasting color stripes on the sleeves or in plain white.
Practical tie out loop on the front.
Rozmiary | Sizes: S, M, L, XL

Art. 03151
0403
1203
0303

biało-czerwony | white-red
biało-granatowy | white-navy
biały | white

0403

1203

0303

AS
Krawat | Riding tie

PIK
Krawat | Knitted riding tie

Bardzo wygodny w użyciu krawat
ze stałym wiązaniem. Wszyty suwak
pozwala na szybkie dopasowanie.

Bardzo elegancki krawat wykonany z dzianiny.
Długość 125 cm.

Very easy in use tie with tied knot.
Sewed-in zipper allows quick adjustment.
Rozmiary | Sizes: uniwersalny | one size

Art. 09050
0003

biały | white

Elegant knitted tie.
Length 125 cm.
Rozmiary | Sizes:
uniwersalny | one size

Art. 09051
0003

biały | white

www.interapi.pl
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PIROUETTE
Elegancki plastron uszyty z tafty
ozdobiony aplikacją z kryształków.
Elegant plastron made of taffeta,
decorated with crystal jets.
Rozmiary | Sizes:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09046
0003 biały z białymi krzyształkami
white with white crystal jets
1203 biały z biało-granatowymi kryształkami
white with white-navy blue crystal jets
1203
0003

CADENCE
Elegancki plastron uszyty z żakardowej
tkaniny, ozdobiony aplikacją z kryształków.
Elegant plastron made of a jaquard fabric,
decorated with crystals jets.
Rozmiary | Sizes:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09045
0003 biały z białymi krzyształkami
white with white crystal jets
1203 biały z biało-granatowymi kryształkami
white with white-navy blue crystal jets

0003

1203

HARMONY
Elegancki plastron uszyty z tafty,
ozdobiony aplikacją z kryształków.
Elegant plastron made of taffeta,
decorated with crystal jets.
Rozmiary | Sizes:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09047
0003 biały z białymi krzyształkami
white with white crystal jets
1203 biały z biało-granatowymi kryształkami
white with white-navy blue crystal jets

1203
0003

PASSAGE

PRINCESS

Klasyczny plastron uszyty z atłasu.
Classic ready tied stock made of shiny satin.

Elegancki plastron uszyty z tafty.
Elegant plastron made of taffeta.
0003
Rozmiary | Sizes:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09044
0003

biały | white

2015 | 2016

0003

Rozmiary | Sizes:
S (34-36 cm), M (36-38 cm), L (38-40 cm)

Art. 09040
0003

biały | white
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IEJ
DLA N
ER
FOR H

0510

0405

IEGO
DLA N M
I
FOR H
0510

0405

CAMERON
Kurtka | Jacket
Ciepła, lekka, sportowa kurtka dla kobiet i mężczyzn wypełniona imitacją puchu.
Zapinana na dwustronny suwak. Wyjątkowego charakteru nadają jej ozdobne nadruki
oraz elastyczna regulacja kaptura z daszkiem. Z przodu dwie kieszenie z suwakami.
A warm and light sports jacket for both men and women with synthetic down filling.
Fastened with a double-sided zipper. The decorative prints and adjustable visor hood
give this jacket a unique look. Two pockets with zippers on the front.

2015 | 2016

Rozmiary | Sizes:
Damskie / Ladies: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44
Męskie / Mens: S/46, M/48, L/50, XL/52, XXL/54

Art. 09915
0510
0405

czarno-niebieski | black-blue
niebiesko-czerwony | blue-red
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MIRIAM
Kamizelka | Vest
Ciepła, lekka, sportowa kamizelka z kapturem wypełniona imitacją
puchu. Zapinana na dwustronny suwak. Wyjątkowego charakteru
dodaje jej ciekawy nadruk. Z przodu dwie kieszenie z suwakami.
A warm and light sports hooded vest with synthetic down filling.
Fastened with a double-sided zipper. The interesting print gives
this vest a unique look. Two pockets with zippers on the front.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 09985
0405
0510

niebiesko-czerwony | blue-red
czarno-niebieski | black-blue

0405

0510
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ANJA
Kamizelka puchowa | Vest
Ciepła, lekka, sportowa kamizelka z puchowym wypełnieniem (80% puchu
i 20% pierza). Zapinana na dwustronny suwak.
Warm, light sports vest with down filling (80% down and 20% feathers)
Fastened with a double-sided zipper.
Rozmiary | Sizes: S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 09981
1004
0410

1004

2015 | 2016

0410

czerwono-czarny | red-black
czarno-czerwony | black-red
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CINDY
Kamizelka | Vest
Wygodna, lekko ocieplana kamizelka damska o kroju podkreślającym figurę.
Regulacja w pasie. Ozdobne suwaki, dwie boczne kieszenie. Wewnątrz kamizelki
praktyczna kieszonka. Wykończona materiałem w kratkę
i delikatną lamówką. Ozdobiona haftami z logo Fair Play.
Comfortable and very light women’s vest with a waist
adjustment belt. Decorative zippers and two side
pockets. Equipped with a very practical inner pocket.
Checkered fabric and a delicate binding finish.
Decorated with an embroidered Fair Play logo.
Rozmiary | Sizes: S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 09984
4040
7171

szafirowy | bright cobalt
jasnoczerwony | light red

4040

1212

ROYAL DIAMOND
Czapka z daszkiem | Baseball cap
0404

Czapka z daszkiem ozdobiona eleganckim, połyskującym haftem.
Efektowna kolorystyka.
Baseball cap with an elegant, glittery embroidery. Stylish colors.

7171

Rozmiar | Size: uniwersalny | one size

Art. 01022
1212
0404

granatowy | navy
czerwony | red

CINDY
Kamizelka dla dzieci | Vest for child
Dziecięca wersja kamizelki Fair Play Cindy.
Kid’s version of the Fair Play Cindy vest.
Rozmiary młodzieżowe | Youth sizes: 128, 134, 146, 152, 158, 164 cm

Art. 09984
7171
4040

jasnoczerwony | light red
szafirowy | bright cobalt

7171

4040

www.interapi.pl
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PATRICIA
Softshellowa kurtka damska
Ladies softshell jacket
Sportowa, funkcjonalna i dopasowana kurtka damska wykonana z elastycznego
softshellu. Ciekawy krój i pikowanie nadają jej niepowtarzalnego charakteru.
Z przodu dwie kieszenie zapinane na suwak i naszywka z logo Fair Play.
Sporty, functional and fitted ladies jacket made of an elastic softshell fabric.
An interesting cut and quilting give it a unique look. Two pockets with zippers
and Fair Play logo on the front.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 09923
1010

czarny | black

1010

2015 | 2016
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KLARA
Damska Kurtka
Ladies jacket
Sportowa i funkcjonalna kurtka wykonana z cienkiej tkaniny softshell
o najwyższych parametrach technicznych. Unikalny, anatomiczny fason,
żywe, energetyczne kolory - absolutne MUST HAVE.
A very functional sports jacket made of a thin, breathable but cold
and water resistant softshell fabric. Fashionable style, vivid colors
and decorative details make this jacket an absolute MUST HAVE.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 09922
1201
1212
1273

beżowo-granatowy | beige-navy
granatowy | navy
lazurowo-granatowy | azure-navy

1201

1212

1273
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JOLLY
Damska Kurtka | Ladies jacket
Damska kurtka z kapturem wykonana z wysokiej jakości, oddychającej, wodoodpornej
i wiatroszczelnej tkaniny typu softshell. Podszyta ciepłym polarem w kontrastowym
kolorze. Z przodu dwie kieszenie zapinane na suwak oraz bardzo atrakcyjne logo.
Women’s hooded jacket made of a high quality, breathable, water-repellent
and windproof softshell material. Very warm fleece lining in a contrasting color.
Two front pockets with zippers and a very attractive logo.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 09920
1217
0612

kobaltowo-granatowy | cobalt-navy
granatowo-zielony | navy-green

1217

0612

1217

0612

JAMES
Męska Kurtka | Men’s Jacket
Męska kurtka z kapturem wykonana z wysokiej jakości, oddychającej, wodoodpornej i wiatroszczelnej
tkaniny typu softshell. Podszyta ciepłym polarem w kontrastowym kolorze. Z przodu dwie kieszenie
zapinane na suwak oraz bardzo atrakcyjne logo. Dół kurtki i rękawy zakończone ściągaczem.
Men’s hooded jacket made of a high quality, breathable, water-repellent and windproof softshell
material.Very warm fleece lining in a contrasting color. Two front pockets with zippers and a very
attractive logo. Cuffed bottom and sleeves.
Rozmiary | Sizes: S/48, M/50, L/52, XL /54

Art. 09921
1217
0612

2015 | 2016

kobaltowo-granatowy | cobalt-navy
granatowo-zielony | navy-green
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ALVA
Golf z długim rękawem
long-sleeve turtleneck
Funkcjonalny półgolf z długim rękawem, z ocieplanej dzianiny
termoaktywnej. Zapinany z tyłu na suwak, wykończony płaskimi,
komfortowymi szwami z dekoracyjnej nici. Ozdobny nadruk z przodu.
Functional long-sleeve, turtleneck made of a insulated thermoactive
fabric. Fastened on the back with a zipper. Finished with flat,
comfortable seams with decorative thread and decorative print
on the front.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03166
6161
7575
0303

6161

7575

niebieski melanż | blue melange
szary melanż | grey melange
biały | white

0303
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KARI
Bluza z mikropolaru
Sweatshirt
Sportowa, komfortowa bluza z kapturem dla kobiet i mężczyzn.
Zapinana na dwustronny suwak. Połączenie mikropolaru z pikowanym
ortalionem nadaje jej wyjątkowego charakteru. Wykończona ciekawymi
haftami i nadrukami. Z przodu dwie kieszenie z suwakami.
A comfortable sports polar fleece with hood for both women and men.
Fastened with a double-sided zipper. An ideal combination
of microfleece with quilted polyamide, finished with eye-catching
embroidery and prints which give this polar fleece a unique look
and feel. Two pockets with zippers on the front.
Rozmiary | Sizes:
Damskie / Ladies: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44
Męskie / Mens: S/46, M/48, L/50, XL/52, XXL/54

Art. 09904
1010

czarny | black

1010

1010

IEJ

DLA N

R
OR HE

F

2015 | 2016

IEGO

DLA N

IM

FOR H

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

ODZIEŻ TRENINGOWA | TRAINING CLOTHING

MARIKA
Bluza polarowa | Fleece sweatshirt
Bardzo ciepła i wygodna bluza z kapturem wykonana z wysokiej jakości
polaru (330 g). Zapinana na dwustronny suwak. Rękawy zakończone
ściągaczem. Ozdobne przeszycia w kolorze wewnętrznego polaru
oraz atrakcyjne logo wytłoczone na plecach. Z przodu dwie kieszenie
z suwakami.
Very warm and comfortable hooded sweatshirt made of high quality
fleece (330 g). Fastened with double-sided zipper. Sleeves completed
with cuffs. Decorative stitching using the inner fleece color and an
attractive, embossed logo at the back. Two front pockets with zippers.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 09903
0810
0805
0804

czarno-szary | black-grey
niebiesko-szary | blue-grey
czerwono-szary | red-grey

0810

0805

0804
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ANGELINA
Kamizelka | Vest
Bardzo ciepła i wygodna kamizelka zapinana na dwustronny
suwak i napy. Dodatkowy pas w talii podkreśla kobiecy kształt.
Całość uzupełnia ciekawy kołnierz wykończony tkaniną w kratę
orazwyhaftowane logo. Kamizelka posiada trzy kieszenie zewnętrzne.
A very warm and comfortable waistcoat fastened with a two-way
zipper and press studs. The matching waist belt emphasises the
feminine cut. Completed with a very interesting cotton tartan
lining and an embroidered logo. The waistcoat has three
external pockets.

Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 09983
1010
1212
7070
5555

czarny | black XS, S, M, L, XL, XXL
granatowy | navy XS, S, M, L
ciemnobeżowy | dark beige XS, S, M, L
bordowy | deep red XS, S, M

1010

JENNIFER
Damska kurtka | Ladies jacket
Bardzo ciepła, przeciwdeszczowa kurtka z wysokim kołnierzem
chroniącym od wiatru. Posiada ocieplany kaptur ze ściągaczem
chowany w kołnierz, dwie kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną.
Kurtka zapinana jest na suwak i pas, który podkreśla kobiecy kształt.
Całość uzupełnia ciekawa, bawełniana podszewka w kratę.
Very warm, rainproof jacket with a stand-up collar
protecting from the wind. Equipped with puller
fastened hood which hides away in the collar,
two external pockets and one internal pocket.
Jacket with front zipper and a matching
waist belt to emphasise the feminine cut.
Completed with a very interesting cotton
tartan lining.
Rozmiary:
XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42, XXL/44

Art. 09914
1212
0101

granatowy | navy
beżowy | beige

0101

2015 | 2016

1212

1212

7070

5555

ODZIEŻ TRENINGOWA | TRAINING CLOTHING

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

FRANCO
Kamizelka męska | Men’s vest
Modna, lekko ocieplana. Pikowana w romby. Dwie przednie oraz jedna
wewnętrzna kieszeń na suwak. Wewnętrzna część kołnierza obszyta
miękkim ściągaczem w paski.
Fashionable „between season” vest. Quilting in a rhombus pattern.
Two zipped pockets and an additional inner pocket. Soft ribbing with
striped pattern around the inside part of the collar.
Rozmiary | Sizes: S/48, M/50, L/52, XL/54

Art. 09913
1212

granatowy | navy

1212

PETER
Męska koszulka polo
Men’s polo shirt
Męska koszulka polo. Wykonana z wysokiej jakości
poliamidowej dzianiny technicznej z domieszką
Lycry, o doskonałej przepuszczalności powietrza,
odprowadzająca wilgoć na zewnątrz.
Men’s polo shirt. Made of a high quality, Polyamide
and Lycra mix technical fabric, offering excellent
breathability and moisture circulation.
Rozmiary | Sizes: S/46, M/48, L/50, XL/52, XXL/54

Art. 03165
0101
1212

beżowy | beige
granatowy | navy

0101

1212

www.interapi.pl
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ODZIEŻ TRENINGOWA | TRAINING CLOTHING

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

LAURA
Damska koszulka polo
Ladies polo shirt
Polo damskie. Wykonane z wysokiej jakości poliamidowej dzianiny
technicznej z domieszką Lycry, o doskonałej przepuszczalności
powietrza, odprowadzająca wilgoć na zewnątrz.
Ladies polo shirt. Made of a high quality, Polyamide and Lycra
mix technical fabric, offering excellent breathability and moisture
circulation.
Rozmiary | Sizes: XS/34, S/36, M/38, L/40, XL/42

Art. 03162
2112
0101

granatowo-srebrny | navy-silver
beżowy | beige

2112

2015 | 2016

0101

O D Z I E Ż T R E N I N G O WA | T R A I N I N G C LOT H I N G
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CZAPKI I OPASKI | HATS & TUNNEL SCARVES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

SOPHIA
Czapka z kominem | Hat & tunnel
Komplet czapka i komin, podszyte polarem.
Fleece lined hat and tunnel scarf set.
ONE SIZE

Art. 01016
1010
0808

czarny | black
szary | grey

0808

1010

SANI
Opaska | Headband
Opaska podszyta polarem.
Fleece lined head band.
ONE SIZE

Art. 01007
1010
0808
0505

1010

czarny | black
szary | grey
niebieski | blue

0808
0505

LANA
Opaska | Headband
Opaska podszyta polarem.
Fleece lined head band.

0404

ONE SIZE

Art. 01006
0404
1010
0505
0808

2015 | 2016

czerwony | red
czarny | black
niebieski | blue
szary | grey

1010
0505
0808

CZAPKI I OPASKI | HATS & TUNNEL SCARVES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

BUFFY
Czapka | Hat
Bardzo ciepła czapka podszyta polarem.
Very warm fleece lined hat.
ONE SIZE

Art. 01018
0510
0410

czarno-niebieski | black-blue
czarno-czerwony | black-red

0510

0410

MERIDA
Komplet czapka z kominem | Set of winter hat with tube scarf
Bardzo ciepła czapka podszyta polarem z charakterystycznym pomponem i logo Fair Play.
W zestawie trójkolorowy komin.
Very warm fleece lined hat with characteristic pom-pom and Fair Play logo.
Tricolor tube scarf in set.
ONE SIZE

0408
1005
0410
0504

Art. 01015
0504
0410
1005
0408

czerwono niebieski | red-blue
czarno-czerwony | black-red
niebiesko czarny | blue-black
szaro-czerwony | grey-red

www.interapi.pl
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RĘKAWICZKI | GLOVES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

GRIPPI
Rękawiczki antypoślizgowe, przepuszczające powietrze.
Wykonane z syntetycznej skóry.
Breathable, anti-slip, synthetic leather gloves.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

Art. 06056
0010

0010

0001

czarny | black

GRIPPI SUMMER
Letnie, antypoślizgowe rękawiczki z syntetycznej skóry. Górna część
wykonana z wytrzymałej siatki zapewniającej świetną wentylację.

0010

Summer, anti-slip gloves made of synthetic leather. Top part in durable
mesh to give maximum ventilation.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL

Art. 06060

GRIPPI AIRY

0010
0001

czarny | black
jasnobrązowy | light brown

Rękawiczki antypoślizgowe wykonane ze sztucznej skóry.
Wstawki z siateczki zapewniają przewiewność.
Anti-slip synthetic leather gloves.
Inserts made from breathable net.

przewiewna siateczka
breathable mesh

Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL

Art. 06068
0202
1010
1212

brązowy | brown
czarny | black
granatowy | navy

odblaskowy pasek
reflective stripe

0202

1010

1212

CONTOUR
Rękawiczki antypoślizgowe, przepuszczające
powietrze. Wykonane z syntetycznej skóry.
Breathable, anti-slip, synthetic leather gloves.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

0303

Art. 06072
1010
0303
1212

czarny | black
biały | white
granatowy | navy

1010

2015 | 2016

1212

RĘKAWICZKI | GLOVES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

DAISY
Super elastyczne, bardzo eleganckie rękawiczki z syntetycznej skóry.
Wstawki z elastanu w kontrastowym kolorze między palcami i na wierzchu
dłoni. Oddychające i antypoślizgowe.

0208

Super flexible, very elegant gloves made of synthetic leather. Elastane
inserts in contrasting color between the fingers and on the back.
Breathable and anti-slip.

1008

Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L

Art. 06065
MATRIX

1010
0202

czarny | black
brązowy | brown

Super elastyczne, lekkie rękawiczki z syntetycznej skóry i mikrofibry.
Bardzo wygodne dzięki wstawkom z elastanu między palcami
i na wierzchu dłoni. Oddychające i antypoślizgowe.
Very elastic, made of synthetic leather and microfibre. Very comfortable
thanks to elastane inserts on the back and between the fingers. Breathable
with antislip properties.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL

1010

Art. 06062
0208
1008

brązowo-szary | brown-grey
czarno-szary | black-grey

0202

ACTION
Uszyte z elastycznej tkaniny zamszowej. Znakomita wentylacja oraz wstawki
z elastanu na zgięciach palców. Gwarantują uczucie wysokiego komfortu.

MAYA

Made of elastic artificial suede with ventilation holes and elastane inserts
on fingers for more freedom of movement.

Antypoślizgowe rękawiczki dziecięce
wykonane z syntetycznego zamszu
i elastycznego materiału.

Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL

Art. 06051

Anti-slip children gloves, made of
synthetic suede and elastic fabric.

1310

0003
0010

biały | white
czarny | black

Rozmiary | Sizes: 6, 8, 10, 12 lat | years

Art. 06066
1310
0810
0410

czarno-niebieski | black-blue
czarno-szary | black-grey
czarno-czerwony | black-red

0810

0410

0003

0010

PONY CLUB
Antypoślizgowe rękawiczki dziecięce wykonane
z syntetycznego zamszu i elastycznego materiału.
Anti-slip children gloves, made of synthetic suede
and elastic fabric.
Rozmiary | Sizes: 6, 8, 10, 12 lat | years

Art. 06059
0412
0810
4010
2912

granatowo-czerwony | navy-red (NEW COLOR)
czarno-szary | black-grey
czarno-szafirowy | black-royal blue
granatowo-różowy | navy-pink

0412

0810

4010

2912

www.interapi.pl
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RĘKAWICZKI | GLOVES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

PROTEGO
Rękawiczki ocieplane, z długim ściągaczem.
Insulated gloves with a long welt.

a
cre

Rozmiary | Sizes:
Młodzież | Youth: 8, 10, 12 lat | years
Dorośli | Adults: XS, S, M, L, XL

ted
h
wit

Art. 06071
1010

czarny | black

.
e..
lov
1010

TIGNES
Ciepłe rękawiczki z softshellu.
Warm softshell gloves.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

Art. 06070
0504

czerwono-niebieski | red-blue

0504

GRIPPI WINTER
Zimowa wersja rękawiczek Grippi. Wykonane z syntetycznej
skóry, podszyte najwyższej jakości polarem. Niezwykle wygodne,
przepuszczające powietrze i trwałe. Idealne na zimę.
Winter version of Grippi gloves. Made of synthetic leather
with high quality fleece lining. Very comfortable, breathable
and durable. Perfect for winter.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

0012

Art. 06058
0010
0002

0010

czarny | black
brązowy | brown

CORTINA
Bardzo wygodne rękawiczki z technicznego polaru. Lekkie, ciepłe,
elastyczne - idealnie dopasowujące się do dłoni. Na całym wnętrzu
dłoni antypoślizgowy wzór z silikonu.
Very comfortable gloves made of technical fleece. Very light, warm
and elastic. Anti-slip silicone print on the whole palm.

0002

Rozmiary | Sizes:
Młodzież | Youth: 8,10,12 lat | years
Dorośli | Adults: XS, S, M, L, XL

Art. 06063
0012
0010

0010

2015 | 2016

granatowy | navy (NEW COLOR)
czarny | black

RĘKAWICZKI | GLOVES

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

0010

0810

EVEREST
Uszyte z niemechacącego się polaru najwyższej jakości. Bardzo
ciepłe i wygodne. Wzmacniane zamszową, antypoślizgową tkaniną.
Wyposażone w ściągacz dla lepszego komfortu.

1310

MAYA WINTER

Made of high quality fleece, with protective reinforcement in synthetic
suede with anti-slip properties. Very warm and comfortable with elastic
band on wrist.

Zimowa wersja rękawiczek Maya.

Rozmiary | Sizes:
Młodzież | Youth: 8,10,12 lat | years
Dorośli | Adults: XS, S, M, L, XL, XXL

Rozmiary | Sizes: 6, 8, 10, 12 lat | years

Art. 06067
0810
1310
0410

Art. 06054
0010

Winter version of Maya gloves.

czarny | black

czarno-szary | black-grey
czarno-niebieski | black-blue
czarno-czerwony | black-red

0410

1001
1001

0110

1010

KARO

FERVOUR

Wykonane ze sztucznego zamszu, ocieplane. Eleganckie pikowanie
na zewnętrznej stronie. Niezwykle wygodne i wytrzymałe, stanowią
idealne rozwiązanie na chłodne dni.

Antypoślizgowe, sportowe rękawiczki przepuszczające powietrze
Wierzchnia strona wykonana z elastycznej, piankowej tkaniny, a spodnia
ze sztucznej skóry. Regulowane zapięcie na rzep. Ozdobione bardzo
ciekawym w wykonaniu logo.

Made of synthetic suede with a warm lining. Elegant quilting on the top.
Very durable and comfortable. Perfect for colder days.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL

Anti-slip, sportive, breathable gloves. Top side made of elastic neoprene
fabric, inner side made of artificial leather. Adjustable touch and close strap.
Decorated with very interesting in made logo.

Art. 06055

Rozmiary | Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

1001
0110

jasnobrązowo-czarny | light brown-black
czarno-jasnobrązowy | black-light brown

Art. 06069
1010

czarny | black

www.interapi.pl
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PODKOLANÓWKI | SOCKS

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

RHOMBUSES
Rozmiary | Sizes:
S (33-35), M (36-41), L (42-46)

Art. 04100
0510
6812
5512
4312
0612
0502
6002
2908
0810

czarno-niebieski | black-blue (NEW COLOR)
granatowo-turkusowy | navy-turquoise
granatowo-bordowy | navy-deep red
granatowo-limonkowy | navy-lime green
granatowo-zielony | navy-green
brązowo-niebieski | brown-blue
brązowo-pomarańczowy | brown-orange
szaro-różowy | grey-pink
czarno-szary | black-grey

0612

6812

0502

5512

6002

4312

2908

0810

0510

Art. 04100

MULTI HORSES

0305
0372
0310
0304
0312
0308

Rozmiary | Sizes:
S (33-35), M (36-41), L (42-46)

niebieski | blue S, M (NEW COLOR)
kaktusowy | cactus S, M (NEW COLOR)
czarny | black
czerwony | red S, M
granatowy | navy
szary | grey

0308

0312

0304

0305
0372

2015 | 2016

0310

PODKOLANÓWKI | SOCKS

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

MIX
Trójpak | Set of 3
Rozmiary | Sizes:
S (33-35), M (36-41), L (42-46)

Art. 04120
0412
2908
0502
0510

granatowo-czerwony | navy-red
szaro-różowy | grey-pink
brązowo-niebieski | brown-blue
czarno-niebieski | black-blue

0412

2908

0502

0510

Podkolanówki jeździeckie wykonane z przędzy bawełniano - poliamidowej.
Stopa wzmocniona materiałem frotte.
Riding socks made of cotton & polyamide yarn.
Cushioned foot for better riding comfort.

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ
ABY NASZE SKARPETY BYŁY JAK
NAJBARDZIEJ KOMFORTOWE
WE TRY OUR BEST TO MAKE OUR
RIDING SOCKS AS COMFORTABLE
AS POSSIBLE
www.interapi.pl
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PODKOLANÓWKI | SOCKS

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

Rozmiary | Sizes: S (33-35), M (36-41), L (42-46)

NOTURNO
Dwupak | Set of 2

Art. 04115

0510

0510 czarno-niebieski | black-blue
1004 czerwono-czarny | red-black
1005 niebiesko-czarny | blue-black

1004

1005

MIRAGE
Dwupak | Set of 2
Rozmiary | Sizes: S (33-35), M (36-41), L (42-46)

Art. 04116
0410 czarno-czerwony | black - red
0612 granatowo-zielony | navy-gren

0410

INES
Rozmiary | Sizes: S (33-35), M (36-41)

Art. 04132

0410

2015 | 2016

0510

0612

0410
0510
0612
2912

czarno-czerwony | black-red
czarno-niebieski | black-blue
grantowo-zielony | navy-green
granatowo-różowy | navy-pink

0612

2912

PODKOLANÓWKI | SOCKS

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

VERNAL
7209 żółto-kaktusowy | yellow-cactus
0405 niebiesko-czerwony | blue-red
4303 biało-limonkowy | white-lime green

Rozmiary | Sizes: S (33-35), M (36-41), L (42-46)

Art. 04131

7209

0405

LOGO
Rozmiary | Sizes: S (33-35), M (36-41), L (42-46)

Art. 04109

4303

1005
1004
0810
1201
0803
0812
0308
1229
1272

0105 niebiesko-beżowy | blue-beige
0173 lazurowo-beżowy | azure-beige
0901 beżowo-żółty | beige-yellow

0105

0173

niebiesko-czarny | blue-black (NEW COLOR)
czerwono-czarny | red-black (NEW COLOR)
czarno-szary | black-grey (NEW COLOR)
beżowo-granatowy | beige-navy
biało-szary | white-grey
granatowo-szary | navy-grey
szaro-biały | grey-white
różowo-granatowy | pink-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy

0901

1272

1229

1005

0308

1004
0812

0810

1201

0803

Podkolanówki jeździeckie wykonane z przędzy poliamidowo-bawełnianej.
W części stopy wstawka z przewiewnej siatki. Górna część typu
pończocha ułatwia wkładanie długich butów.
Riding socks made of polyamide and cotton yarn. Mesh insert in the sole
for perfect breathability. Stocking top allows boots to slip on/off easily.

www.interapi.pl
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BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA | RIDER’S SAFETY

VENUS
Kask | Helmet

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

Klasyczny, elegancki, lekki kask damski pokryty welurem i ozdobiony kryształkami
(Venus Crystal i Venus Stardust) oraz wstawką imitującą gwiezdny pył
(Venus Stardust). Wykonany z materiału ABS o wysokim stopniu absorpcji
uderzeń. Pokrętło z tyłu pozwala dopasować wielkość kasku w zakresie kilku cm.
Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa CE VG1 01.040 2014-12.
A classic, elegant lightweight women’s helmet covered in velvet, decorated
with crystals ( Venus Crystal and Venus Stardust) and sparkling crystals
imitating stardust (Venus Stardust). Made of an ABS material with high degree
absorption properties. Knob on the back allows size adjustment within a range
of a few centimetres. Conforms to European safety standard CE VG1 01.040 2014-12.

CRYSTAL		 STARDUST
Art. 05110		 Art. 05111
Rozmiary | Sizes: S (53-55), M (56-59)
1010
1212

czarny | black
granatowy | navy

VENUS CRYSTAL
Art. 05110

VENUS STARDUST
Art. 05111

2015 | 2016

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA | RIDER’S SAFETY

ELF
Kask | Helmet
Elegancki, modny, wysokiej jakości kask sportowy. Idealnie leży i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.
Bardzo lekki, posiada efektywny system wentylacji. Regulowany jednym pokrętłem, łatwo dopasowującym
rozmiar kasku do głowy w zakresie kilku cm. 3-punktowy system regulacji i zapięcie ITW Nexus. Wykonany
z materiału ABS o wysokim stopniu absorpcji uderzeń. Wewnątrz miękka, doskonale odprowadzająca
pot wkładka odpinana do prania. Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa CE VG1 01.040 2014-12.
Dostępny w trzech wersjach.
An elegant fashionable, high quality sports riding helmet. Fits perfectly and offers maximum safety.
Very lightweight with an effective ventilation system. With size control knob allowing efficient
adjustment in the range of few cm. With 3 points harness adjustment system and fastening Nexus by ITW.
Made of ABS with high degree of shock absorption. Soft mesh lining that transports sweat outside
and is easily removable for by washing. Conforms to European safety standard CE VG1 01.040 2014-12.
Available in three versions.

Art. 05108
Rozmiary | Sizes: S (49-53), M (54- 56), L (57-59), XL (60-61)

1083 Elf Floral Matt
Rozmiary | Sizes: S, M, L
Kolor | Color: czarno-szary | black-grey

0010 Elf Matt
Rozmiary | Sizes: S, M, L, XL
Kolor | Color: czarny | black

1086 Elf Carbon Matt
Rozmiary | Sizes: M, L, XL
Kolor | Color: czarny | black

www.interapi.pl
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BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA | RIDER’S SAFETY

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

MAGIC BLUE
Kask | Helmet
Bardzo lekki, wysokiej jakości kask wykonany z materiału ABS o wysokim stopniu
absorpcji uderzeń. Posiada efektywny system wentylacji oraz wewnętrzną miękką,
odpinaną wkładkę doskonale odprowadzającą pot. Pokrętło z tyłu pozwala
dopasować wielkość kasku w zakresie kilku cm. Dodatkowo 3-punktowy system
regulacji i zapięcie ITW Nexus. Kask ozdobiony jest ciekawym motywem
z niebieskim konikiem i zapakowany jest w bardzo funkcjonalną torbę/plecak.
Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa CE VG1 01.040 2014-12.
Very light, high quality youth riding helmet made of ABS with high degree of shock
absorption. It has a very effective ventilation system and a removable, soft mesh lining
that easily transports sweat outside. Size control knob on the back allows efficient
adjustment in the range of a few cm. Additionaly 3-point harness adjustment system
and fastening Nexus by ITW. Helmet is decorated with an interesting blue horse pattern and
is packed in a functional bag. Conforms to European safety standard CE VG1 01.040 2014-12.
Rozmiary | Sizes: XS (49-52), S (53-55), M (56-58)

Art. 05109
4010

czarno-szafirowy | black-royal blue

VENTEX Classic
Kask | Helmet
Wyjątkowo lekki kask. Wydajny system wentylacji wraz z odprowadzającą wilgoć i odpinaną
do prania wkładką z elastycznej siateczki, daje poczucie wysokiego komfortu. 3-punktowy
system regulacji uprzęży kasku oraz pokrętło regulujące rozmiar kasku w zakresie kilku cm,
pozwalają sprawnie dopasować kask do każdego kształtu głowy, co pozytywnie wpływa na
poziom zapewnianej przez niego ochrony. Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa CE.
Extremely lightweight helmet. Very effective ventilation system with elastic mesh lining,
removable for washing, offering outstanding comfort. The 3-point harness adjustment system
together with the size control knob allow an efficient adjustment in the range of few cm,
which makes it easy to fit any head’s shape helping in reaching the highest level of protection.
Conforms to European safety standard CE.
Rozmiary | Sizes: S (48-52cm), M (52-57cm), L (57-61cm)

Art. 105312
0101

2015 | 2016

czarny | black

BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA | RIDER’S SAFETY

DLA JEŹDŹCA | FOR THE RIDER

FLEX
Kamizelka ochronna dla dorosłych i dzieci
Body protector vest for adults and kids
Bardzo lekka i wygodna dzięki innowacyjnej, elastycznej strukturze paneli wykonanych
z bardzo lekkiej pianki. Zamek błyskawiczny z przodu, w połączeniu z zapięciami na rzepy
po obu stronach talii oraz na ramionach, umożliwiają wyjątkowo łatwe zakładanie
i dopasowanie kamizelki do każdej sylwetki. Profesjonalna kamizelka ochronna spełniająca
najwyższe normy bezpieczeństwa: EN 13158-2009 oraz BETA Poziom 3.
Very light and comfortable thanks to the innovative, flexible structure of multi-blocks made
of lightweight foam. A side release buckle on the front along with velcro straps on the waist
and shoulders make it very easy to put the vest on and adjust to anybody shape.
Professional body protector,conforming to the highest safety standards:
EN 13158-2009 and BETA Level 3.
Rozmiary dorośli | Sizes adults: S, M, L

Art. 09954
1008

szaro-czarny | grey-black

Rozmiary dzieci | Sizes kids: S, M, L, XL

Art. 09955
1008

szaro-czarny | grey-black

Tabela rozmiarów | Size charts
rozmiar
size

S
M
L
XL

obw. klatki piersiowej
chest circumference

obwód pasa
waist circumference

Adults

Kids

Adults

Kids

Adults

Kids

80-88
89-9 7
98-107
108-118

58-64
65-71
72-79
76-82

74-82
83-91
92-101
102-112

52-58
59-65
66-73
69-75

79-88
88-97
97-107
107-118

57-64
64-71
71-79
75-82

długość torsu (od ramienia do talii)
torso length (from shoulder to waist)

cm
cm
cm
cm

Ocieplacze na uszy
Ear pads
Łatwe mocowanie do kasku.
Pasują do wszystkich rodzajów kasków.
Easy to attach to a helmet.
Fits all types of helmets.
Jeden rozmiar | One size.

Art. 05199
0010

czarny | black
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QUICKSTEP
Długie buty jeździeckie | Long riding boots
Eleganckie buty wykonane ze skóry bydlęcej, zapinane z tyłu na suwak
YKK. Wysoko profilowana cholewka i elastyczna wstawka z tyłu
zapewniają idealne dopasowanie buta do nogi. Wewnętrzna futrówka
syntetyczna typu Cambrelle dobrze odprowadzająca wilgoć. Dół suwaka
zabezpieczony skórzaną patką na zatrzask. Elastyczna, antypoślizgowa
podeszwa gumowa absorbująca wstrząsy. Wykończone brązową
lamówką i metalowym logo Fair Play. Dostępne w trzech szerokościach
łydki: S (standard), W (szeroka) i XW (ekstra szeroka).
Elegant riding boots made of cow leather with YKK back zipper. Curve
shaped leather on knee part and double elasticated panel for perfect
fit to the leg. The internal synthetic lining Cambrelle transports moisture
outside. Lower part of the zipper secured with leather latch strap. Shock
absorbing anti-slip rubber sole. Finished with brown piping and a Fair
Play metal logo. Available in three widths of calf: S (standard), W (wide)
and XW (extrawide).
Rozmiary | Sizes: 36 - 41

Art. 09131
0010

czarny | black

2015 | 2016

Tabela rozmiarów | Size chart Quickstep
Łydka | Calf (cm)
Rozmiar | Size Wysokość | Height (cm)

36
37
38
39
40
41

44,5
45
46
46,5
47
47,5

S-Standard

W-Szeroka | Wide

XW-Ekstra Szeroka
ExtraWide

34
34,5
35,5
36
36,5
37

36
36,5
37,5
38
38,5
39

37,5
38
39
39,5
40
40
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FOXTROT
Długie buty jeździeckie | Long riding boots
Eleganckie buty wykonane ze skóry bydlęcej zapinane z tyłu na suwak YKK, z przodu sznurowane. Wysoko profilowana cholewka i elastyczna wstawka z tyłu
zapewniają idealne dopasowanie buta do nogi. Wewnętrzna futrówka syntetyczna typu Cambrelle dobrze odprowadzająca wilgoć. Dół suwaka zabezpieczony
skórzaną patką na zatrzask. Elastyczna, antypoślizgowa podeszwa gumowa absorbująca wstrząsy. Wykończone lamówką z lakierowanej skóry i metalowym
logo Fair Play. Dostępne w trzech szerokościach łydki: S (standard), W (szeroka) i XW (ekstra szeroka).
Elegant riding boots made of cow leather with YKK back zipper and front lacing. Curve shaped leather on knee part and double elasticated panel for perfect fit
to the leg. The internal synthetic lining Cambrelle transports moisture outside. Lower part of the zipper secured with leather latch strap. Shock absorbing, anti-slip
rubber sole. Finished with lacquered leather piping and a Fair Play metal logo. Available in three widths of calf: S (standard), W (wide) and XW (extrawide).
Rozmiary | Sizes: 36 - 45

Tabela rozmiarów | Size chart Foxtrot

Art. 09130
0010

czarny | black

Łydka | Calf (cm)
Rozmiar | Size Wysokość | Height (cm)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

44,5
45
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5

S-Standard

W-Szeroka | Wide

XW-Ekstra Szeroka
ExtraWide

34
34,5
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
40

36
36,5
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
42

37,5
38
39
39,5
40
40
40,5
41
42
-
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TWIST
Sztyblety | Jodhpur boots
Klasyczne sztyblety wykonane ze skóry. Podeszwa
gumowa, antypoślizgowa. Dobra jakość w dobrej cenie.
Classic jodhpur boots made of leather. Anti-slip
rubber sole. Unbeatable price/performance ratio.
Rozmiary | Sizes: 31 - 46

Art. 09112
0010

czarny | black

TWIST WINTER
Sztyblety zimowe | Winter Jodhpur boots
Zimowa wersja najpopularniejszego, klasycznego modelu sztybletów.
Wykonane ze skóry. Wnętrze buta wyściełane ciepłym, syntetycznym futerkiem.
Podeszwa gumowa, antypoślizgowa.
The most popular model of jodhpur boots Twist lined
with warm synthetic fur. Made of leather. Anti-slip rubber sole.

Rozmiary | Sizes: 36 - 45

Art. 09114
0010

czarny | black

HUSKY
Termobuty | Thermo boots
Niezwykle wygodne i ciepłe buty z wewnętrzną, wyjmowaną skarpetą. Jedyne tak wysoko
wyprofilowane termobuty zapinane na pięć rzepów. Dół buta wykonany z nieprzemakalnej,
łatwej w pielęgnacji gumy. Od wysokości kostki pokryte wodoodpornym, trwałym oraz łatwym
w czyszczeniu materiałem. Unikalne wyprofilowanie cholewki oraz odpowiednio rozmieszczone
odblaskowe zapięcia na rzep umożliwiają idealne dopasowanie buta do łydki oraz atrakcyjny wygląd.
Comfortable and warm boots with detachable sock. The only thermo tall boots on the market
featuring five touch and close fastenings. Easy to care, water resistant, rubber foot. Shank made
of fabric with waterproof, durable and easy to clean coating. Unique shape of the calf and reflective
touch and close fastenings for better calf fitting and more attractive appearance.
Rozmiary | Sizes: 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

Art. 09100
0010

czarny | black

Tabela rozmiarów | Size chart
rozmiar buta
size of the boot
długość stopy (cm)
length of foot (cm)
wysokość buta od strony
wewnętrznej (cm)
height inside of the boot (cm)

2015 | 2016

31-32

33-34

35-36

37-38

39-40

19-20,5 20,5-21,5 21,5-23,5 23,5-24,5 24,5-26,5
34,5

37

41,4

43,5

44,5

41-42

43-44

45-46

26,5-27,5

27,5-29,5

29,5-30,5

45,5

46,5

47,5
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LUXOR
Sztylpy | Gaiters

Eleganckie sztylpy oficerkowe wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej zapinane z tyłu na suwak YKK.
Wysokie profilowanie w górnej części i podwójna elastyczna wstawka wzdłuż suwaka dla lepszego dopasowania
do nogi. Wewnątrz usztywniająca futrówka ze skóry. U góry pasek zabezpieczający suwak przed rozsuwaniem.
Pasują do wszystkich sztybletów.

Art. 09022

Elegnat gaiters made of cow leather with a YKK back zipper. High top profiling and a double stretch panel along
the zipper to ensure a perfect fit. Inner leather lining. Snap closure at the top blocks the zipper from unzipping.
Matches all jodphur boots.

Kolor | Color: czarny | black

1084 LUXOR SHINY

1082 LUXOR CRYSTAL

Górna część cholewki z lakierowanej skóry.
Upper part shiny patent leather.
Rozmiary | Sizes:
S2N, S2W, M1N, M1W, M2N, M2W, M3N, M3W, L1N

Górna część cholewki z lakierowanej skóry z cyrkoniami.
Upper part shiny patent leather with strass.
Rozmiary | Sizes:
S2N, S2W, M1N, M1W, M2N, M2W, M3N, M3W, L1N

1083 LUXOR CASUAL
Rozmiary | Sizes:
S1N, S1W, S2N, S2W, M1N, M1W,
M2N, M2W, M3N, M3W, L1N, L1W, L2N, L2W

Tabela rozmiarów sztylpów | Gaiters size chart
Luxor Casual
Tabela rozmiarów sztylpów | Gaiters size chart
Luxor Shiny and Luxor Crystal
Rozmiar
| Size

A: Obwód łydki
Calf circumference (cm)

N: Wysokość standardowa
Standard height (cm)

W: Przedłużona wysokość
Extended height (cm)

S2
M1
M2
M3
L1

33-35
34-36
35,5-37,5
36-38
38-40

36
39
38
39
40

38
41
40
41
-

Rozmiar
| Size

A: Obwód łydki
Calf circumference (cm)

N: Wysokość standardowa
Standard height (cm)

W: Przedłużona wysokość
Extended height (cm)

S1
S2
M1
M2
M3
L1
L2

30-32
33-35
34-36
35,5-37,5
36-38
38-40
40-42

34
36
39
38
39
40
41

36
38
41
40
41
42
43
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FUTURE
Sztylpy | Half chaps
Niezwykle eleganckie, dwukolorowe sztylpy wykonane
z miękkiej skóry zapinane na suwak YKK. Dzięki elastycznej
wstawce idealnie dopasowują się do łydki. Dodatkowe
zabezpieczenie suwaka stanowi zatrzask w górnej części.
Pasują zarówno do czarnego, jak i brązowego obuwia.
Very elegant two-tone half chaps made of soft leather.
YKK zipper. Stretch panels for perfect fitting around the calf.
Snap closure at the top of the half chap to secure the zipper.
Perfect match for both black and brown jodhpur boots.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, XM, L, XL, XXL

Art. 09021
0210

czarno-brązowy | black-brown

ELEGANCE
Sztylpy | Half chaps
Wysokiej jakości sztylpy wykonane z miękkiej skóry zapinane
z tyłu na suwak YKK. Dzięki elastycznej wstawce idealnie dopasowują
się do łydki. Dodatkowe zabezpieczenie suwaka stanowi zatrzask
w górnej części.
Elegant half chaps made of soft leather. With rear YKK zipper.
Stretch panels for perfect fitting around the calf. Snap closure
at the top of the half chap to secure the zipper.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, XM, L, XL, XXL

Art. 09017
0010

czarny | black

2015 | 2016
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STANDARD
Sztylpy | Half chaps
Wykonane ze skóry. Z boku zapinane na suwak YKK. Posiadają elastyczną
wstawkę pokrytą skórą, która umożliwia idealne dopasowanie do łydki.
Made of leather. With YKK zipper on the side and stretch panels for perfect
fitting around the calf.
Rozmiary | Sizes:
Dorośli | Adults: XS, HXS, S, HS, M, XM, L, XL, XXL
		Młodzież | Youth: 12, 14 lat | years

Art. 09010
0010
0030

czarny | black ( wszystkie rozmiary | all sizes )
rudy brąz | cognac ( XS-XXL )

BASIC
Sztylpy | Half chaps
Podstawowy model sztylpów wykonany z łatwej w pielęgnacji, syntetycznej skóry.
Z boku zapinane na suwak YKK. Elastyczna, pokryta skórą wstawka umożliwia idealne
dopasowanie do łydki.
Basic model of half chaps made of easy to care synthetic leather. With YKK zipper
on the side and stretch panels for perfect fitting around the calf.
Rozmiary | Sizes: XS, S, M, XM, L, XL, XXL

Art. 09019 Dorośli | Adults
0010

czarny | black

Rozmiary | Sizes: 8, 10, 12, 14, 16 lat | years

Art. 09020 Młodzież | Youth
0010

czarny | black
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0412

2912

4010

PONY CLUB
Sztylpy | Half chaps
Wykonane z syntetycznego zamszu. Posiadają elastyczną wstawkę
umożliwiającą łatwe dopasowanie do łydki. Zapinane z boku na suwak.
Ozdobione haftem z konikiem.
Made of synthetic suede with a side stretch panel guaranteeing a good fit.
Side fastened with a zipper. Decorated with horse embroidery.

Tabela rozmiarów sztylpów dla dzieci
Half chaps size chart for kids Fair Play & API
Wiek
Age

N: Wysokość
Height

A: Obwód łydki
Calf circumference

Obwód po rozciągnięciu
Calf circumference after
stretching

6
8
10
12
14
16

24
26,5
29
31
34
36

22
24,5
27
28,5
30
32

25
27,5
30
31,5
33
35

Rozmiary | Sizes: 6, 8, 10, 12 lat | years

Art. 09015
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Tabela rozmiarów sztylpów dla dorosłych
Half chaps size chart for adults Fair Play
Rozmiar
Size

N: Wysokość
Height

A: Obwód łydki
Calf circumference

Obwód po rozciągnięciu
Calf circumference after
stretching

XS
HXS
S
HS
M
XM
L
XL
XXL

36
40
38
42
40
39
41
43
44

32
32
33
33
34
36
37
38
39

35
35
36
36
37
39
40
41
42

2015 | 2016

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

0412
2912
4010

granatowo-czerwony | navy-red (NEW COLOR)
granatowo-różowy | navy-pink
czarno-szafirowy | black-royal blue
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0202

0303

ROYAL DIAMOND
Czaprak | Saddle pad
Najwyższej jakości czaprak ozdobiony
podwójnym sznurkiem i eleganckim,
połyskującym haftem.

5555

Premium quality saddle pad, decorated
with double roping and elegant,
glittering embroidery.

4040
Rozmiary | Sizes: FULL, DRE

Art. 12513
5454
0707
0404
0202
0303
5555
4040
1212

1212

beżowy | ecru (NEW COLOR)
c. zielony | dark green (NEW COLOR)
czerwony | red (NEW COLOR)
brązowy | brown
biały | white
bordowy | deep red
szafirowy | royal blue
granatowy | navy

5454

ROYAL DIAMOND
Nauszniki | Fly veil

0707

Najwyższej jakości nauszniki wykonane z bawełny oraz przewiewnej
siatki. Ozdobione podwójnym sznurkiem oraz eleganckim, połyskującym
haftem. Idealnie pasują do czapraków z linii Royal Diamond.

0404

Premium quality cotton fly veil with breathable mesh. Decorated with
double rope and elegant, glittery embroidery. A perfect match for Royal
Diamond saddle pads.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 27301
5454
0707
0404
0202
0303
5555
4040
1212

beżowy | ecru (NEW COLOR)
c. zielony | dark green (NEW COLOR)
czerwony | red (NEW COLOR)
brązowy | brown
biały | white
bordowy | deep red
szafirowy | royal blue
granatowy | navy

0202

0303

5555

4040

1212
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AMETHYST
Czaprak | Saddle pad
Najwyższej jakości czaprak pikowany w klasyczne romby
ozdobiony podwójnym sznurkiem i eleganckim haftem.
Highest quality saddle pad quilted in 10 cm rhombuses.
Decorated with double piping and elegant embroidery.
Rozmiary | Sizes: FULL, DRE

Art. 12517
0303
1010
0404
0505

biały | white
czarny | black
czerwony | red
niebieski | blue

0303

1010

0404

0303

0505

AMETHYST
Nauszniki | Fly veil

0808

Eleganckie nauszniki wykonane z wysokiej jakości
bawełny. Ozdobione podwójnym sznurkiem
i efektownym haftem.
Elegant fly veil made of high quality cotton.
Decorated with double piping and elegant
embroidery.

0505

Rozmiar | Size: FULL

Art. 27504
0303
0808
0505
0404
1010

biały | white
szary | grey
niebieski | blue
czerwony | red
czarny | black

0404

1010

2015 | 2016
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0404

0505

0808

1010

AGAT
Czaprak | Saddle pad
Bardzo elegancki, prostopadle przepikowany czaprak.
Wykończony podwójnym sznureczkiem w kontrastowym
kolorze ozdobiony szarfą z logotypem i herbem kolekcji.
Very elegant saddlepad with perpendicular quilting.
Decorated with double piping in contrasting colors and
sash with a logotype and collection crest.
Rozmiary | Sizes: FULL, DRE

Art. 12516
0404
0505
0808
1010

czerwony | red
niebieski | blue
szary | grey
czarny | black
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1205

NEW TOPAZ
Czaprak | Saddle pad
Najwyższej jakości czaprak ciekawie pikowany w faliste romby
zdobiony podwójnym sznurkiem i eleganckim haftem.

1206

The highest quality saddlepad with interesting, wavy rhombus quilting.
Decorated with double piping and elegant embroidery.
Rozmiary | Sizes: FULL, DRE

1209

Art. 12518
0803
1208
1201
0102
0412
1204

biało-szary | white-grey
szaro-granatowy | grey-navy
beżowo-granatowy | beige-navy
brązowo-beżowy | brown-beige
granatowo-czerwony | navy-red
czerwono-granatowy | red-navy

1260
1209
1206
1205

pomarańczowo-granatowy | orange-navy
zółto-granatowy | yellow-navy
soczysto zielono-granatowy | green-navy
niebiesko-granatowy | blue-navy

1260

1204

0412

0102

0803
1201
0303
1208

Art. 27503

FOCUS
Nauszniki | Fly veil
Nauszniki wykonane z wysokiej jakości bawełny.
Wykończone plecionym sznurkiem w tym samym kolorze.

1212

Fly veil made of high quality cotton. Finished with braided
cord in the same color.

0303
1212
0505
0606
0404
1010

biały | white
granatowy | navy
niebieski | blue
soczysto zielony | green
czerwony | red
czarny | black

0505

0606

2015 | 2016

0404

1010
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0412

0612

6812

1273

Rozmiary | Sizes: FULL, DRE, PONY

Art. 12511

1201

0412
0612
6812
1273
1201
1209

1209

granatowo-czerwony | navy-red
granatowo-soczysto zielony | navy-green
granatowo-turkusowy | navy-turquoise
lazurowo-granatowy | azure-navy
beżowo-granatowy | beige-navy
żółto-granatowy | yellow-navy

RUBY
Czaprak | Saddle pad
Elegancki czaprak anatomicznie wyprofilowany, grubo wypełniony. Dla zapewnienia
maksimum komfortu wykonany z bawełny i grubo, ale miękko wypełniony oraz podszyty
szybkoschnącą siateczką z tkaniny technicznej. Ozdobny haft oraz ciekawa kolorystyka nadają
mu wpadającego w oko sportowego charakteru.
Anatomically shaped, elegant saddle pad. Cotton outside, thick but soft filling and quick dry
technical lining provides maximum comfort and protection. The nice color combination
together with the embroidery make this saddle pad sporty looking and an eyecatcher.

BERYL
NAUSZNIKI | FLY VEIL

1206

1204

1273

Eleganckie, bawełniane nauszniki wykończone
podwójnym sznurkiem.
Elegant, cotton fly veil decorated with double rope.
Rozmiary | Sizes: FULL

Art. 27501
1204
1206
1273
1201
1209
1268

czerwono-granatowy | red-navy
zielono-granatowy | green-navy
lazurowo-granatowy | azure-navy
beżowo-granatowy | beige-navy
żółto-granatowy | yellow-navy
turkusowo-granatowy | turquoise-navy

1201

1209

1268
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1273

1267

1272

6712

PYRITE
Czaprak | Saddle pad
Najwyższej jakości czaprak bawełniany, grubo wypełniony, efektownie pikowany. Ozdobiony
naszywką z logo „Lucky 7”, kontrastującymi wypustkami oraz wstawką z kraciastej bawełny. Podszycie
z szybkoschnącej tkaniny technicznej. Idealne wyprofilowanie zapewnia wysoki komfort użytkowania.
Premium quality cotton saddle pad. Thick padding, eye-catching quilting. Decorated with „Lucky 7”
woven label, trims in contrasting color and checkered cotton insert. Quick-dry lining. Perfect shaping
provides maximum
comfort of use.
Rozmiary | Sizes: FULL, DRE

2015 | 2016

Art. 12514
1273
1267
1272
6712

lazurowo-granatowy | azure-navy
koralowo-granatowy | coral-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy
granatowo-koralowy | navy-coral
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LAPIS
Czaprak | Saddle pad
Grubo wypełniony, pikowany w duże romby czaprak podszyty
szybkoschnącą siateczką z tkaniny technicznej. Wykonany z bawełny,
idealnie wyprofilowany dla większego komfortu. Ozdobna wstawka
z kraciastej bawełny, elegancka naszywka z logo “Lucky 7”.
Cotton saddle pad with thick, but soft filling, quilted in big rhombuses.
Anatomically shaped for better comfort, lined with quick-dry technical
lining. Decorative checkered panel, elegant “Lucky 7” woven label.

1273

Rozmiary | Sizes: FULL, DRE, PONY

Art. 12515
1273
1267
1272
6712

lazurowo-granatowy | azure-navy
koralowo-granatowy | coral-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy
granatowo-koralowy | navy-coral

1267

1272

6712

LAPIS
Nauszniki | Fly veil
Eleganckie nauszniki wykonane z bawełny.
Nadruk na uchu, naszywka z logo „Lucky 7”.
Wykończenie z podwójnego sznurka oraz obszycia
w kontrastowym kolorze

6712

1272

1267

1273

Elegant fly veil made of cotton. Imprint on ear, woven
label with „Lucky 7” logo. Decorated with double
roping and trim in contrasting color.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 27502
1273
1267
1272
6712

lazurowo-granatowy | azure-navy
koralowo-granatowy | coral-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy
granatowo-koralowy | navy-coral
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0303

AMBER
Czaprak | Saddle pad
0101

Atrakcyjny czaprak pikowany w romby 3,5 x 3,5 cm z wypustką w kontrastowym
kolorze. Anatomiczny krój zapewnia perfekcyjne dopasowanie. Doskonały stosunek
ceny do jakości.
An attractive saddle pad with a classical 3.5 x 3.5 cm quilting pattern and piping in
contrasting cz. The anatomic cut ensures a perfect fit. An excellent price/quality ratio.

0808

Rozmiary | Sizes: FULL, DRE, PONY

Art. 12510
1212

0505

7373

6868

0606

0909

6060

0404

0202

1010

2015 | 2016

0303
0101
0808
1212
0505
7373
6868
0606
0909
6060
0404
0202
1010

biały | white
beżowy | beige
szary | grey
granatowy | navy
niebieski | blue
lazurowy | azure
turkusowy | turquoise
soczysto zielony | green
żółty | yellow
pomarańczowy | orange
czerwony | red
brązowy | brown
czarny | black

[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY] (NEW COLOR)
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY] (NEW COLOR)
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE, PONY]
[FULL, DRE]
[FULL, DRE]
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1272

1067

LATINA
Kantar | Halter

0412

Efektowny kantar w romby podszyty syntetycznym futerkiem.
Wykonany z mocnej, nylonowej taśmy. Regulacja w części potylicznej.
Wytrzymałe sprzączki.
Fashionable, fluffy lined with synthetic fur with rhombus motif.
Adjustable headpiece. Solid fittings.

Art. 20111
Rozmiary | Sizes: X-FULL, FULL, COB
1273
1272
1067
0412
3635
4312
6210

lazurowo-granatowy | azure-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy
koralowo-czarny | coral-black
granatowo-czerwony | navy-red
kakao-fuksja | cocoa-fuchsia
granatowo-limonkowy | navy-lime green
czarno-kawowy | black-coffee

3635

ELEGANCE
Uwiąz | Lead rope

0076
0039
0043
0005
0010

Wykonany z grubego, plecionego nylonu.
Solidny karabińczyk wykonany z matowego metalu.
Made of thick braided nylon. Durable, metal snap with matt finish.
Długość | Length: 2 m

0005

Art. 21207
0043

6210

4312

morelowy | apricot (NEW COLOR)
cytrynowy | lemon (NEW COLOR)
limonkowy | lime green (NEW COLOR)
niebieski | blue (NEW COLOR)
czarny | black (NEW COLOR)

0004
0010

0004
0072
0012
0040
0035

czerwony | red
kaktusowy | cactus
granatowy | navy
szafirowy | royal blue
kakaowy | cocoa

0072
0012

0039

0076

2015 | 2016

0040

0035
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0410

0610

0910

PRIMAVERA
Kantar | Halter
Ciekawy kantar wykonany z podwójnej, mocnej taśmy
nylonowej. Ozdobiony delikatnym motywem w drobne
kwiatuszki. Regulowany i podszyty miękkim materiałem
frotte w części potylicznej i nachrapnikowej.
Interesting halter made of strong, double nylon webbing. Decorated
with a delicate flower motif. Adjustable and lined with soft terry cloth
on the headband and noseband.

Art. 20122
0610
0410
0910

czarno-zielony | black-green
czarno-czerwony | black-red
czarno-żółty | black-yellow

Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

LUCCA
Kantar | Halter
6666

7171

Elegancki kantar wykonany z nylonu i polaru w części
potylicznej i na nachrapniku. Posiada potrójną regulację:
na nachrapniku oraz na paskach potylicznych po obu
stronach. Mocne okucia w satynowym kolorze.
Elegant halter made of nylon and fleece
on headpiece and noseband. Three-way
adjustable: headpiece (both sides)
and noseband. Solid fittings with satin finish.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

Art. 20119
6666
7171

miętowy | mint
hibiskusowy | hibiskus

SERPENTE
Uwiąz | Lead rope
Wykonany z grubego, plecionego nylonu. Żywe kolory. Solidny karabińczyk w satynowym kolorze.
Made of thick braided nylon. Bright colored. Durable snap with satin finish.
Długość | Length: 2m

Art. 21210
7166

miętowo-hibiskusowy | mint-hibiscus
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IBIZA
Kantar | Halter
Efektowny kantar, podszyty syntetycznym, kolorowym futerkiem, ozdobiony
taśmą ze srebrną nitką. Posiada wytrzymałe sprzączki.
Eye-catching halter, lined with synthetic fur. Decorated with a silver thread
ribbon. Durable buckles.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

Art. 20120
2110
2104
2105

czarno-srebrny | black-silver
czerwono-srebrny | red-silver
niebiesko-srebrny | blue-silver

2110

2104

2105

SUPER STAR
Kantar | Halter
Kantar z linii ekonomicznej wykonany z podwójnej, nylonowej
taśmy. Regulowany w części potylicznej. Na nachrapniku ozdobna
taśma z napisem SUPER STAR.
Economy halter made of double nylon webbing. Adjustable headpiece.
Inscription SUPER STAR on the noseband.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

Art. 20115
0521
0421
1021

niebieski | blue (NEW COLOR)
czerwony | red (NEW COLOR)
czarny | black

1021
0421
0521

2015 | 2016
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HOOLIGAN
Kantar | Halter
Kantar z linii ekonomicznej wykonany z podwójnej, nylonowej taśmy.
Regulowany w części potylicznej. Na nachrapniku ozdobna taśma z napisem HOOLIGAN.
Economy halter made of double nylon webbing. Adjustable headpiece. Inscription
HOOLIGAN on the noseband.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

Art. 20114
0421
0521
1021

czerwony | red (NEW COLOR)
niebieski | blue (NEW COLOR)
czarny | black

1021
0521
0421

NUMBER 1
Kantar | Halter
Kantar z linii ekonomicznej wykonany z podwójnej, nylonowej
taśmy. Regulowany w części potylicznej. Na nachrapniku ozdobna
taśma z napisem NUMBER 1
Economy halter made of double nylon webbing. Adjustable
headpiece. Inscription NUMBER 1 on the noseband.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

Art. 20121
0421
0521
1021

czerwony | red
niebieski | blue
czarny | black

1021
0521
0421
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ROMA
Kantar | Halter
Elegancki kantar w romby. Wykonany z mocnego nylonu
z miękkim podszyciem. Podwójna regulacja w części potylicznej
i nachrapnikowej. Wytrzymałe, matowe sprzączki.
Elegant halter with rhombus motif. Made of extra strong nylon with
soft padding. Adjustable headpiece and noseband. Solid fittings.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB, PONY

Art. 20104
0612
0110
0268
0410
0512
1004
7166
7140

0612

0110

granatowo-soczysto zielony | navy-green
czarno-beżowy | black-beige
turkusowo-brązowy | turquoise-brown
czarno-czerwony | black-red		
granatowo-niebieski | navy-blue 		
czerwono-czarny | red-black		
miętowo-hibiskusowy | mint-hibiscus
szafirowo-hibiskusowy | royal blue-hibiscus

0410

ROMA
Frędzelki chroniące
przed owadami | Fly fringe

0512

1004

[FULL-COB-PONY]
[FULL-COB]
[FULL-COB-PONY]
[FULL-COB]
[FULL-COB-PONY]
[FULL-COB-PONY]
[FULL-COB-PONY]
[FULL-COB-PONY]

7166

7140

7140
1004
7166

Pasują do kantarów w romby.

0512

Matches halters with rhombuses.
Rozmiary | Sizes: FULL, COB

Art. 27062
7166
7140
1004
0512
0110

0110

miętowo-hibiskusowy | mint-hibiscus
szafirowo-hibiskusowy | royal blue-hibiscus
czerwono-czarny | red-black
granatowo-niebieski | navy-blue
czarno-beżowy | black-beige

1004

0110

0268

0512

0612

ROMA
Uwiąz | Lead rope
Trójkolorowy uwiąz wykonany z mocnego, plecionego nylonu.
Idealnie pasuje do kantarów w romby.
Three colored lead rope made of durable, braided nylon.
Looks perfect with halters with rhombuses.
Długość | Length: 2 m

Art. 21202 - standardowy karabińczyk | snap hook
1004
0110
0268
0512
0612

2015 | 2016

czerwono-czarny | red-black
czarno-beżowy | black-beige
turkusowo-brązowy | turquoise-brown
granatowo-niebieski | navy-blue
granatowo-soczysto zielony | navy-green
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ACTIVE HORSES
Kantar | Halter
Elegancki kantar w koniki wykonany z mocnego nylonu. Podszyty miękkim, syntetycznym
zamszem. Podwójna regulacja w części potylicznej i nachrapnikowej. Wytrzymałe sprzączki.
Elegant halter with horse motif. Made of strong nylon webbing lined with soft synthetic
suede. Adjustable headpiece and noseband. All massive fittings.
Rozmiary | Sizes: X-FULL, FULL, COB, PONY

Art. 20103
0004
0012
0010
0006
0002
0009
0060
0005

0004

0010

0012

[X-FULL-FULL-COB-PONY]
[X-FULL-FULL-COB-PONY]
[X-FULL-FULL-COB]
[X-FULL-FULL-COB-PONY]
[FULL-COB]
[FULL-COB-PONY] (NEW COLOR)
[FULL-COB-PONY] (NEW COLOR)
[X-FULL-FULL-COB-PONY] (NEW COLOR)

0060

0002

0009

0006

0005

0005

0010

SPRING
Uwiąz | Lead rope
Wysokiej jakości, mocny i miękki uwiąz wykonany z grubo plecionego nylonu.
High quality, durable and soft lead rope made of thick, braided nylon.
Długość | Length: 2 m

Art. 21208
0002

czerwony | red
granatowy | navy
czarny | black
soczysto zielony | green
brązowy | brown
żółty | yellow
pomarańczowy | orange
niebieski | blue

0064

0005
0010
0006
0012
0004
0060
0064
0002

0006

niebieski | blue (NEW COLOR)
czarny | black (NEW COLOR)
soczysto zielony | green
granatowy | navy
czerwony | red
pomarańczowy | orange
malinowy | rospberry
brązowy | brown

0060

0012

0004
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ECO
Kantar | Halter
Kantar z linii ekonomicznej wykonany z podwójnej, nylonowej taśmy.
Regulowany w części potylicznej. Bardzo wytrzymały kantar w bardzo dobrej cenie.
Economy halter made of double nylon webbing. Adjustable headpiece.
Very strong halter at an affordable price.
Rozmiary | Sizes: X-FULL, FULL, COB, PONY, ŹREBAK | FOAL

Art. 20102
0068
0060
0006
0004
0010
0009
0007
0016
0012

turkusowy | turquoise
pomarańczowy | orange
soczysto zielony | green
czerwony | red
czarny | black
żółty | yellow
ciemnozielony | dark green
fioletowy | purple
granatowy | navy

0068

0010

0009

0060

0007

[X-FULL-FULL-COB-PONY-ŹREBAK | FOAL]
[X-FULL-FULL-COB-PONY-ŹREBAK | FOAL]
[X-FULL-FULL-COB-PONY-ŹREBAK | FOAL]
[X-FULL-FULL-COB-PONY-ŹREBAK | FOAL]
[X-FULL-FULL-COB-PONY-ŹREBAK | FOAL]
[X-FULL-FULL-COB-PONY]
[X-FULL-FULL-COB-PONY]
[X-FULL-FULL-COB-PONY]
[X-FULL-FULL-COB-PONY]

0006

0004

0016

0012

ECO
Uwiąz | Lead rope
Wykonany z mocnego, plecionego nylonu. Uniwersalna kolorystyka.
Made of durable, braided nylon. Easy to match colors.
Długość | Length: 2 m

Art. 21201
1610
0912
0412
0607

czarno-fioletowy | black-purple (NEW COLOR)
granatowo-żółty | navy-yellow (NEW COLOR)
granatowo-czerwony | navy-red (NEW COLOR)
c. zielono-j. zielony | dark green-light green (NEW COLOR)

1610

2015 | 2016

0912

0412

0607
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BABY
Kantar dla źrebaka | Foal halter
Lekki, z potrójną regulacją: w potylicy, nachrapniku i ganaszach. Idealny dla rosnącego źrebaka.
Wykonany z mocnej, podwójnej, nylonowej taśmy. Wytrzymałe, matowe sprzączki.
Lightweight, with 3-way pin butckle adjustment: on head piece, nose band & throat making
it perfect for a growing foal. Made of durable, double nylon webbing Solid fittings. with matt
finish.

Art. 20107
0004
0060
0074

0004

czerwony | red
pomarańczowy | orange
żółty-fluo | yellow-fluo (NEW COLOR)

0060

0074

0006

Kantar sznurkowy
Rope halter
Wysokiej jakości, regulowany kantar sznurkowy
wykonany z dwukolorowej, nylonowej linki.

0412

1305

0210

0151

High quality adjustable rope halter, made
of two colored nylon rope.

0006
0005
0012

zielony | green
niebieski | blue (NEW COLOR)
granatowy | navy (NEW COLOR)

0005

0012

Jeden rozmiar | One size

Art. 20250
0412
1305
0210
0151

granatowo-czerwony | navy-red
niebiesko-błękitny | blue-light blue
brązowo-czarny | brown-black
khaki-beżowy | khaki-beige

Naturalne futerko
Real Lambskin sleeve
Naturalne futerko na nachrapnik lub pasek
potyliczny. Zapinane na rzep. Zapobiega obtarciom.
Real Lambskin noseband or poll sleeve.
Touch and close fastening. Prevents abrasion.
Rozmiar | Size: 30 x 7 cm

Art. 20301
0202
5555
3131
0808
1010

brązowy | brown
bordowy | deep red
ciemnobrązowy | dark brown
szary | grey
czarny | black
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Karabińczyk tłokowy z krętlikiem
Snap hook with swivel K1

Karabińczyk do wodzy
Trigger snap K2

Z okrągłym oczkiem i krętlikiem, przeznaczony do uwiązów.
Wykonany ze stopu cynku, niklowany.

Z okrągłym oczkiem do przypinania wodzy.
Wykonany ze stopu cynku, niklowany.

Round eye, for lead rope. Zinc die cast alloy, nickel plated.

Zinc die cast alloy, nickel plated with round eye for reins.

Rozmiar | Size: 76 mm

Rozmiar | Size: 70 mm

Art. 84011

Art. 84012

Karabińczyk tłokowy z krętlikiem
Snap hook with swivel K3

Karabińczyk sprężynowy
Spring clip K4

Solidny, z prostokątnym oczkiem i krętlikiem, przeznaczony
do lonży i kantarów. Wykonany ze stopu cynku, niklowany.

Przeznaczony do ogłowi i przypinania wodzy.
Wykonany ze stopu cynku, niklowany.

Square eye, solid, for lunging line and halter.
Zinc die cast alloy, nickel plated.

For bridle and reins. Zinc die cast alloy, nickel plated.

Rozmiar | Size: 80 mm

Art. 84014

Art. 84013

Rozmiar | Size: 62 mm

Karabińczyk tłokowy z krętlikiem
Snap hook with swivel K5

Karabińczyk bezpieczny
Panic hook K7

Solidny, z okrągłym oczkiem, przeznaczony do uwiązów.
Wykonany z żeliwa, niklowany.

Tradycyjny, przeznaczony do uwiązów.
Wykonany ze stopu cynku, niklowany.

Round eye, solid, for lead rope. Cast iron, nickel plated.

Traditional, for lead rope. Zinc die cast alloy, nickel plated.

Rozmiar | Size: 110 mm

Art. 84015

Karabińczyk bezpieczny z krętlikiem
Panic hook with swivel K6
Przeznaczony do uwiązów. Wykonany z żeliwa, niklowany.
For lead rope. Cast iron, nickel plated.
Rozmiar | Size: 120 mm

Art. 84016

2015 | 2016

Rozmiar | Size: 100 mm

Art. 84017
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FORLI
Derka polarowa | Fleece rug

6767

Derka wykonana z wysokiej jakości polaru, wykończona trójkolorową
taśmą. Posiada podwójne zapięcie z przodu oraz pasek pod ogon.
Rug made of high quality fleece with tricolor binding.
Equipped with double chest strap and a tail flap.
Długość górna | Upper length: 125, 135, 145, 155 cm

Art. 26611

1212

6767
1212
7272
7373

koralowy | coral
granatowy | navy
kaktusowy | cactus
lazurowy | azure

7272

7373

Pas elastyczny do derki
Elastic surcingle
Wykonany z mocnego, gumowanego materiału.
Posiada solidne sprzączki oraz regulację. Ozdobiony logo Fair Play.
Strong and elastic rubberized surcingle with heavy buckles.
Adjustable length. Decorated with a Fair Play logo.

Art. 28201
0412

granatowo-czerwony | navy-red

Wysokość w kłębie
Height at withers

Wymiar górny w cm
Upper length in cm

Wymiar dolny w cm
Bottom length in cm

1,00 - 1,10 m

105

145

1,20 - 1,30 m

115

160

1,30 - 1,40 m

120

170
175

1,40 - 1,50 m

125

1,50 - 1,55 m

135

185

1,55 - 1,60 m

140

190

1,60 - 1,65 m

145

195

1,65 - 1,70 m

150

200

1,70 - 1,80 m

155

210

2015 | 2016
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1273

PORTO
Derka polarowa | Fleece rug
Derka wykonana z wysokiej jakości polaru z kolorowymi obszyciami. Posiada podwójne
zapięcie z przodu, odpinane i regulowane pasy krzyżowe oraz pasek pod ogon.
Made of high quality fleece with colorful binding. Equipped with double
chest strap, detachable and adjustable cross surcingles and a tail flap.

7212

Długość górna | Upper length: 125, 135, 145, 155 cm

Art. 26610
1273
7212
6712

lazurowo-granatowy | azure-navy
granatowo-kaktusowy | navy-cactus
granatowo-koralowy | navy-coral

6712

SUMMER
Derka siatkowa | Mesh rug
Siatkowa derka chroniąca przed owadami.
Idealna na padok oraz do stajni.
Mesh rug that protects against insects.
Perfect for stable and outdoor use.
Długość górna | Upper length:
125, 135, 145, 150, 155 cm

Art. 26900
1212

granatowy | navy
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SAKSI
Ochraniacze transportowe
Travel boots
Wykonane z wytrzymałego, wodoodpornego poliestru
600 D rip-stop, podszyte miękkim sztucznym futerkiem.
Wysoki krój pozwala na ochronę końskiej nogi na całej
długości, a zastosowane wypełnienie o grubości 15 mm
świetnie absorbuje wstrząsy. Komplet 4 sztuk zapakowany
w poręczną torbę.
Traveling boots made of highly resistant, waterproof
600 D rip-stop polyester with synthetic furlining. Extra
long boots which protect the entire length of the horse’s
leg. 15 mm filling for better shock absorption. Set of 4 pcs
delivered with a handy bag.
Rozmiary | Sizes: FULL, PONY

Art. 50703
1212

granatowy | navy

SKIBBY
Ochraniacz na ogon | Tail guard

G-bag
Torba | Bag

Wykonany z poliestru 600 D, podszyty polarem i zapinany na rzep.
Od strony nasady ogona, syntetyczne futerko. Idealny do transportu.

Funkcjonalna, pojemna torba sportowa zapinana na suwak. Wykonana z bardzo
wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny RIPSTOP 600D. W środku kieszeń z suwakiem
i uchwyt na klucze. Wykończona 3-kolorową taśmą oraz aplikacjami nadającymi
jej modnego wyglądu.

Made of 600 D polyester with fleece lining and touch
and close fastening. Synthetic fur on the base
of horse’s tail. Perfect for travel.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 50711
1212

A very functional, roomy, zipped-up sports bag. Made of the extremely durable
and water resistant RIPSTOP 600D fabric. Zipped-up pocket and key holder inside.
Finished with a 3-color ribbon as well
as decorative inserts to give it
a fashionable look.

granatowy | navy

Wymiary | Dimensions: 43x27cm / 17 x 11 in

Art. 10713
1212

Ochraniacz na ogon | Tail guard
Ochraniacz na ogon Lamicell wykonany z poliestru 300 D,
podszyty polarem i zapinany na rzep. Idealny do transportu.
Lamicell tail guard, 300 D polyester with fleece lining and touch
and close fastening. Perfect for travel.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 505101
3131
1212
4545

brązowy | chocolate
granatowy | navy
szary | grey

2015 | 2016

granatowy | navy
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1003

1212

1271

1240

0260

PRO
Ochraniacze | Protection Boots

1010
1002
1003
1212

czarno-czarny | black-black
brązowo-czarny | brown-black
biało-czarny | white-black
granatowo-granatowy | navy-navy

[FULL, PONY]
[FULL]
[FULL]
[FULL, PONY]

Podszyte miękkim neoprenem oraz wyposażone w podwójne, elastyczne
zapięcia na rzep. Anatomiczny kształt oraz dodatkowe wzmocnienie PVC
na wysokości pęciny dają gwarancję ochrony nóg konia. Komplet 4 sztuk.

1271
1240
0260

hibiskusowo-granatowy | hibiskus-navy
szafirowo-granatowy | royal blue-navy
pomarańczowo-brązowy | orange-navy

[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]

Soft neoprene lining and double elastic touch and close fastenings.
Anatomic shape and additional PVC reinforcement on the fetlock
ensure perfect protection for legs. Set of 4 pcs.

1236
1255
1204
1206
1268
1201
1209
1273

fuksjowo-granatowy | fuchsia-navy
bordowo-granatowy | deep red-navy
czerwono-granatowy | red-navy
soczysto zielono-granatowy | green-navy
turkusowo-granatowy | turquoise-navy
beżowo-granatowy | beige-navy
żółto-granatowy | yellow-navy
lazurowo-granatowy | azure-navy

[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]

Rozmiary | Sizes: FULL, PONY

Art. 50605

1236

1255

1204

1268

1206

1201

1209

1273

SPORTS DECOR
Ochraniacze | Protection Boots
Lekkie i wytrzymałe ochraniacze wykonane z poliuretanu (PU),
podszyte miękkim neoprenem w kratkę. Zapinane na rzep.
Anatomiczny kształt umożliwia idealne dopasowanie do nogi konia.
Lightweight and durable boots made of polyurethane (PU) with
soft neoprene lining. Chequered motif. Touch and close fastening.
Anatomic shape for better leg fit.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 50609 - przednie | tendon boots
Art. 50608 - tylne | fetlock boots
7299
1099
7399

kaktusowo-kaktusowa kratka | cactus-cactus check
czarno-czerwona kratka | black-red check
lazurowo-lazurowa kratka | azure-azure check

2015 | 2016
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7299

1099
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SPORTS
Ochraniacze | Protection Boots
Lekkie i wytrzymałe ochraniacze wykonane z poliuretanu (PU), podszyte miękkim neoprenem.
Zapinane na rzep. Anatomiczny kształt umożliwia idealne dopasowanie do nogi konia.
Lightweight and durable boots made of polyurethane (PU) with soft neoprene lining.
Touch and close fastening. Anatomic shape for better leg fit
Rozmiary | Sizes: FULL, PONY, SHETTY

Art. 50602 - przednie | tendon boots

niebiesko-czarny | blue-black (NEW COLOR)
granatowo-granatowy | navy-navy
czerwono-czarny | red-black
czarno-czarny | black-black
biało-czarny | white-black
brązowo-czarny | brown-black
szaro-czarny | grey-black
lazurowo-granatowy | azuro-navy
różowo-granatowy | pink-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy

[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY, SHETTY]
[FULL, PONY, SHETTY]
[FULL]
[FULL]
[FULL]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]

Art. 50601 - tylne | fetlock boots

1005

1005

[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL]
[FULL]
[FULL]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]
[FULL, PONY]

niebiesko-czarny | blue-black (NEW COLOR)
granatowo-granatowy | navy-navy
czerwono-czarny | red-black
czarno-czarny | black-black
biało-czarny | white-black
brązowo-czarny | brown-black
szaro-czarny | grey-black
lazurowo-granatowy | azuro-navy
różowo-granatowy | pink-navy
kaktusowo-granatowy | cactus-navy

1212

1004

1212

1004

1010

1010

FULL

1005
1212
1004
1010
1003
1002
1008
1273
1229
1272

1003

1273

1002

1229

1008

1272

1273

1229

1272

PONY

1005
1212
1004
1010
1003
1002
1008
1273
1229
1272
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SEVEN
Ochraniacze | Protection Boots
Komplet ochraniaczy zapinanych na rzep. Zewnętrzna część wykonana z mocnego
poliuretanu (PU), wewnętrzna z neoprenu. Naszywka z logo „Lucky 7”. Komplet 4 sztuk.
Protection boots with touch-and-close fastenings. Durable PU outer shell with
protective neoprene padding. Woven label with „Lucky 7„ logo. Set of 4 pcs.

Art. 50607
1067
1073

koralowy | coral
lazurowy | azure

1012
1072

1067

granatowy | navy
kaktusowy | cactus

1073

1012

AIR-PRO
Ochraniacze | Protection boots
Połączenie nowoczesnego wyglądu i perfekcyjnej ochrony.
Ochraniacze te wyposażone są w dodatkowe otwory pozwalające
na swobodną cyrkulację powietrza. Zapinane na szerokie,
elastyczne paski. Komplet 4 sztuk.
Combination of modern look and perfect protection. With
additional perforation for better air circulation. Fastened with wide
elastic straps. Sold in sets of 4 pcs.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 50606
1010

PIROUETTE
Ochraniacze ujeżdżeniowe
Pro dressage boots
Ochraniacze Fair Play wykonane z elastycznego neoprenu
i wyprofilowane tak, aby zapewnić komfort oraz swobodę ruchów.
Zapewniają maksymalną ochronę stawów i ścięgien w czasie
treningów.
Fair Play Pro dressage boots made of elastic neoprene and shaped
to ensure comfort and freedom of movement. For maximal
protection of joints and tendons during trainings.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 50603 (przody | front)
0010
0003

czarny | black
biały | white

2015 | 2016

Art. 50604 (tyły | rear)

czarny | black

1072
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ELITE
Przednie ochraniacze
Front protection boots
Połączenie nowoczesnego wyglądu i perfekcyjnej
ochrony. Wewnątrz podszyte neoprenem.
Zapinane na elastyczne paski i kołeczki.
Combination of modern looks and
perfect protection. With neoprene
padding. Fastened with elastic
straps and pins.
Rozmiary | Sizes:
M (COB/FULL), L (X-FULL)

TACT
Kaloszki neoprenowe | Over reach boots
Bardzo wytrzymałe kaloszki wykonane z grubego neoprenu. Wyposażone
w mocny, podwójny rzep. Doskonale nadają się zarówno na padok,
jak i do treningu. Ozdobione eleganckim, białym emblematem Fair Play Sports.
Very durable over reach boots made of thick neoprene. With strong double
touch and close fastening. Perfect for grazing and riding. Decorated with
an elegant Fair Play Sports logo.
Rozmiary | Sizes: S, M, L, XL

Art. 30010
0010

czarny | black

Art. 506217
0101
3131

czarny | black
brązowy | brown

ELITE
Zadnie ochraniacze
Hind legs protection boots

GALLOP
Kaloszki neoprenowe z futerkiem
Neoprene over reach boots with fur

Zadnie ochraniacze Elite podwyższane dla lepszej ochrony
stawu pęcinowego. Wewnątrz podszyte neoprenem.
Zapinane na elastyczne paski i kołeczki.

Obszyte w górnej części futerkiem syntetycznym zapobiegającym obcieraniu nóg
konia. Z zewnątrz pokryte wytrzymałym materiałem PVC, na dole obszyte skórą.
Zapinane na mocny rzep.

Elite high fetlock boots. Fastened with elastic
straps and pins.

Lined on top with synthetic fur to prevent sores. Coated with durable PVC and lined
with leather at the bottom. With durable touch and close fastening.

Rozmiary | Sizes: M (COB/FULL), L (X-FULL)

Rozmiary | Sizes: M, L, XL

Art. 506218

Art. 30013

0101
3131

0010

czarny | black
brązowy | brown

ELITE PONY
Ochraniacze | Protection boots
Ochraniacze Elite, na przód i tył, przeznaczone dla kucy.
Komplet 4 sztuk.

czarny | black

Kalosze gumowe z rzepem | Ribbed bell boots
Wykonane z elastycznej gumy. Zapinane na podwójny rzep. Otwarte.
Made of stretchy rubber with double touch and close fastening. Open style.
Rozmiary | Sizes: S, M, L, XL

Elite pony fetlock and tendon boots. Set of 4 pcs.

Art. 30011

Rozmiar | Size: PONY

0010

czarny | black

Art. 506220
0101

czarny | black
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1010

Bandaże polarowe | Fleece bandages
0101

Wykonane z obustronnie niemechacącego się polaru
najwyższej jakości - 380 g. Zapinane na rzep. Długość 3,5 m,
szerokość 12 cm. Komplet 4 sztuk pakowany w poręczną
torbę zapinaną na suwak.

0202

1212

Made of highest quality two side anti-pilling fleece - 380 g.
Provided with touch and close fastening. Length 3.5 m,
width 12 cm. Set of 4 in a handy bag with zipper.

0909

Rozmiar | Size: FULL

0303

0404

6060

Art. 56100
0101
0202
1212
0909
6060
0404
0303
0606
7272
7373
6868
1010
4040

beżowy | beige
brązowy | brown
granatowy | navy
żółty | yellow
pomarańczowy | orange
czerwony | red
biały | white
soczysto zielony | green
kaktusowy | cactus
lazurowy | azure
turkusowy | turquoise
czarny | black
szafirowy | royal blue

6868
7272

0606

Bandaże polarowe | Fleece bandages
Wykonane z jednostronnie niemechacącego się polaru
wysokiej jakości - 260 g. Zapinane na rzep.
Długość: 3 m (FULL) i 2 m (PONY) szerokość 11 cm. Komplet
4 sztuk pakowany w poręczną torbę zapinaną na suwak.
Made of high quality one side anti-pilling fleece - 260 g.
Provided with touch and close fastening. Length 3 m (FULL)
and 2 m (PONY), width 11 cm. Set of 4 in a handy bag with
zipper.
Rozmiary | Sizes: FULL, PONY

Art. 56200
0055
0002
0003
0029
0004

bordowy | deep red
brązowy | brown
biały | white
różowy | pink
czerwony | red

0060
0009
0010
0008
0012
0005

pomarańczowy | orange
żółty | yellow
czarny | black
szary | grey
granatowy | navy
niebieski | blue (NEW COLOR)

0003

0055

0029

0010

2015 | 2016

0002

0004

0008

0060

0012

0009

0005

7373

4040
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Podkładki pod owijki
Bandage linings
Stajenne, bawełniane podkładki pod owijki. Wypełnienie 180 g.
Komplet 4 sztuk

1212

Stable linings, made of cotton with 180 g fiberfill. Set of 4.

1010

Wymiary | Size: 45 x 65 cm

Art. 56300
1212
1010
0202
0808

0202

granatowy | navy
czarny | black
brązowy | brown
szary | grey

0808

Podkładki | Bandage linings

0310

Wykonane od zewnątrz z miękkiego trykotu, a od wewnątrz z
bardzo wytrzymałej, przyjemnej w dotyku tkaniny technicznej,
która świetnie wchłania wilgoć, odprowadzając ją na zewnątrz.
Wyposażone w rzepy ułatwiające bandażowanie. Komplet 4 sztuk.
Soft Tricot outshell. Lining made of very durable, smooth
technical fabric, which gives a better moisture absorption and
quicker drying effect. Touch and close fastening for comfortable
bandaging. Set of 4.

0303
0312
0308

Wymiary | Size: 30 x 45 cm

Art. 59012
0310
0303
0312
0308

czarno-biały | black-white
biało-biały | white-white
granatowo-biały | navy-white
szaro-biały | grey-white

Podkładka z naturalnego owczego futerka
Real lambskin trimmed saddle pad

Podkładka ze sztucznego futerka
Saddle pad with synthetic fur

Anatomiczna podkładka pod siodło wykonana z naturalnego futerka owczego.
Z wierzchu pokryta pikowaną bawełną. Umożliwia lepsze dopasowanie siodła,
absorbuje wstrząsy oraz zapewnia ochronę grzbietu konia. Dodatkowe obszycie
tylnego rantu podkreśla kształt siodła. Można prać w pralce w temperaturze 300.

Anatomiczna podkładka z syntetycznego futerka. Z wierzchu
pokryta pikowaną bawełną. Umożliwia lepsze dopasowanie siodła
oraz absorbuje wstrząsy.

Anatomically shaped lambskin saddle pad. Upper side made of quilted cotton.
Developed for better saddle fit, shock absorption and horse’s back protection.
The extra sheepskin at the back of the pad adds that extra bit of luxury. Machine
washable at 30 degrees.

Art. 25260
1010
0202
6510

czarny, futro czarne | black, lambskin black
brązowy, futro brązowe | brown, lambskin brown
czarny, futro naturalne | black, lambskin natural

Anatomic saddle pad made of synthetic fur. Upper sidemade
of quilted cotton. Developed for better saddle fit and shock absorption.

Art. 25250
0010
0003
0012
0002

czarny | black
biały | white
granatowy | navy
brązowy | brown

0010
1010
0202

0003
0012
0002

6510
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OPERA
Strzemiona | Stirrups
- bardzo stabilne strzemię o unikalnym kształcie, funkcji i graficznym
wykończeniu
- innowacyjne i opatentowane zawieszenie poprzeczne, dzięki któremu
strzemię zwisa w pozycji nieprzekręconej, pozwalającej na unikanie otarć,
lepsze zbalansowanie pozycji jeźdźca i pewniejszą jazdę
- bardzo trwała, szeroka, zamocowana na stałe stopka, wykonana ze stali
nierdzewnej, zapewnia idealne trzymanie nogi w strzemieniu i odciążenie
bioder, kolan, łydek oraz wszystkich stawów stopy
- stopka strzemienia jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia dzięki obróbce
laserowej i ryflowanemu profilowi
- w zestawie dwie naklejki z flagami wielu krajów, pozwalające na personalizację
strzemion od strony zewnętrznej
- dostępne w 1 rozmiarze i w 2 kolorach.
- Very stable stirrup with an unique shape, functionality and graphical design.
- Innovative and patented loop suspension which enables the stirrup leathers
to remain flat and untwisted, ensuring comfort and a safer, more enjoyable
ride.
- The very wide, durable, stainless steel foot plate ensures a comfortable ride
and proper positioning, relieving tension in the hips, knees, ankles and calves.
- The open structure and laser-engraved grooving ensure easy dirt removal.
- Each stirrups come with many flag stickers, enabling customization .
Art. AC34-BLK
czarno-tytanowe | black-titanium - Available one size & two colors.

Art. AC34-BRN

brązowo-złote | brown-gold

2015 | 2016

ACAVALLO | ACAVALLO

DLA KONIA | FOR THE HORSE

Twin sided Gel Pad Close Contact
Ta przepuszczająca powietrze podkładka pod siodło chroni grzbiet konia i siodło,
wykorzystując własności żelu terapeutycznego Acavallo absorbującego energię
wstrząsów powstałych podczas jazdy. Podkładka jest antypoślizgowa, dzięki czemu
nie przesuwa się w żadnym kierunku po grzbiecie konia i również zapobiega
przesuwaniu się siodła. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia niepowtarzalne
bezpieczeństwo i wygodę koniowi bez konieczności dodatkowego stosowania
napierśników i ciasnego dopinania popręgu. Można prać i wirować w pralce,
w temperaturze 30°.
This breathable, wrinkle-free gel pad delivers the benefit of Acavallo’s unique
shock absorbing therapeutic gel to both the horse and saddle simultaneously.
The amazing non-slip qualities of the gel also mean the pad will not move on
the horse’s back, in any direction, and the saddle once positioned will not move
on the pad. This offer’s superb security and comfort for the horse without the
need for breastplates and tight girthing.
Washable and centrifuged
in the washing machine (30°C).

Art. AC4CCS
czarny, futro naturalne | black, lambskin natural
brązowy, futro naturalne | brown, lambskin natural

Hexagon
Podkładka żelowa | Air Release Gel Pad
Wykonana z najbardziej innowacyjnego żelu absorbującego energię wstrząsów
powstałych podczas jazdy! Unikatowa heksagonalna struktura żelu umożliwia
swobodną cyrkulację powietrza wokół grzbietu konia i dostosowanie się do
kształtu siodła. Elastyczność żelu zapewnia synergię z ruchem konia, nie krępując
jego ruchów. Podkładka jest antypoślizgowa i - dzięki swojej budowie oraz
większej grubości - zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru jeźdźca.
A new level of gel engineering – the most innovative gel shock absorption
pad ever! Unique hexagonal cell structure releases air to circulate over the
back and allows natural compression conforming to saddle shape. Flexible
gel works in synergy with horse’s movement. Anti-slip pad, thanks to its
thicker and special structure, secures better spread of rider’s weight over
horse’s back.

Art. AC20-BLK
czarny | black

Podkładka piankowa
Memory foam

Podkładka żelowo - piankowa
Gel & memory foam

Art. AC150 Pod siodło | Half pad
Art. AC155 Podnosząca tprzedni łęk | Half pad & front riser
Art. AC165 Podnosząca tylny łęk | Half pad & rear riser

Art. AC180 Pod siodło | Half pad
Art. AC185 Podnosząca przedni łęk | Half pad & front riser
Art. AC195 Podnosząca tylny łęk | Half pad & rear riser

Właściwości pianki Memory Foam
Memory foam features:

Właściwości żelu Acavallo
Acavallo gel features:

• pochłania wstrząsy | absorbs shocks
• eliminuje tarcie | eliminates rubbing and friction
• w miejscach nacisku dopasowuje swoją grubość, objętość i kształt
adjusts its volume where there are already points of pressure
• równomiernie rozkłada obciążenie | disperses pressure evenly

•
•
•
•
•

nie ogranicza swobody ruchu | encourages freedom of movement
stabilizuje siodło | tabilizes the saddle
absorbuje i rozkłada obciążenie | relieves pressure
bezpieczny dla skóry | safe for use on skin
łatwy w praniu | easy to wash

www.interapi.pl
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Back Riser
Korekcyjna podkładka żelowa łącząca w sobie 3 funkcje - podnosi tył siodła,
jest antypoślizgowa i amortyzuje wstrząsy. Niskie wyprofilowanie podkładki
jest szczególnie dobre dla siodeł blisko przylegających do grzbietu konia
lub gdy trzeba podnieść tył siodła. Wyjątkowa struktura żelu pozwala na
dopasowanie się go do kształtu siodła oraz zapewnia cyrkulację powietrza.

Art. AC115

Three-in-one gel saddle pad combines - a built in back riser with anti-slip
and shock absorbing properties. Low profile ideal for use under the closecontact saddles and where the fit is too low over the back. Unique structure
of gel allows natural compression conforming to saddle shape and allowing
air to move.

czarny | black

Middle Riser
Korekcyjna podkładka żelowa łącząca w sobie 3 funkcje - podnosi środek siodła,
jest antypoślizgowa i amortyzuje wstrząsy. Anatomicznie wyprofilowana,
pomaga w dopasowaniu siodła na nietypowo zbudowanych koniach
z wklęsłym grzbietem. Dodatkowe pogrubienie z żelu amortyzującego
wstrząsy stanowi poduszkę pod środkiem siodła, gdzie koncentruje
się największy nacisk jeźdźca. Wyjątkowa struktura żelu pozwala na
dopasowanie się go do kształtu siodła oraz zapewnia cyrkulację powietrza.

Art. AC110
czarny | black

Three-in-one gel pad combines - a built in middle riser with anti-slip and
shock absorbing properties. Anatomically profiled gel pad that helps
support the saddle on dipped or sway backed horses. The additional depth
of shock absorbing gel gives an essential cushion in the centre of the saddle
where pressure is often concentrated. Allows good and comfortable saddle
fitting on difficult shaped horses. Unique structure of gel allows natural
compression conforming to saddle shape and allowing air to move.

Front Riser
Korekcyjna podkładka żelowa łącząca w sobie 3 funkcje - podnosi przód
siodła, jest antypoślizgowa i amortyzuje wstrząsy. Niskie wyprofilowanie
podkładki jest szczególnie dobre dla siodeł blisko przylegających
do grzbietu konia lub gdy trzeba podnieść przód siodła. Wyjątkowa
struktura żelu pozwala na dopasowanie się go do kształtu siodła
oraz zapewnia cyrkulację powietrza.

Art. AC105
czarny | black

Terapeutyczny żel pod siodło
Active Soft Gel Pad
Najpopularniejszy żel pod siodło. Absorbujący wstrząsy, antypoślizgowy,
oddychający.
The most popular gel pad. Shock absorption, anti-slip and breathable
properties.

Art. GP400
naturalny | natural

2015 | 2016

This three-in-one gel pad Front Riser combines - a built in front riser
with anti-slip and shock absorbing properties. Low profile ideal for use
under close-contact saddles and where the fit is too low over the withers.
Unique structure of gel allows natural compression conforming to saddle
shape and allowing the air to move.

ACAVALLO | ACAVALLO

DLA KONIA | FOR THE HORSE

Podkładki pod bandaże
Underbandages
Neoprenowe podkładki pod bandaże z terapeutycznym żelem.
Chronią przed urazami i obtarciami. Lekkie, nietoksyczne
i antybakteryjne.
Neoprene underbandages with therapeutic gel.
Protect against injuries and abrasions. Lightweight,
non toxic and antibacterial.

Art. GP530 - przednie | front
czarny | black

Ochraniacz żelowy na ogon
Gel tail wrap

VITTORIA
Ochraniacze | Protection Boots

Antypoślizgowy, dzięki czemu
nie zsuwa się z ogona.

Ochraniacze z aktywnym żelem idealnie dopasowującym się do nogi konia.
Absorbują wstrząsy i amortyzują uderzenia. Wyprofilowane tak, aby zapewnić
koniowi swobodę ruchu. Bardzo wytrzymała powłoka zewnętrzna z wygodnym
zapięciem.

Does not slide thanks
to its anti-slip properties.

Art. GP 610
Kolor | Color: czarny | black

Protection boots with gel lining which moulds to the horse’s leg. Active gel absorbs
shocks. Shaped to ensure freedom of movement. Very durable outer shell with easy
to use fastening.

Art. AC2G-OUT
(przody | front)

Art. AC3G-OUT
(tyły | rear)
czarny | black

Kalosze żelowe
Gel hoof boots
Anatomicznie wyprofilowane, dopasowujące
się do każdej wielkości kopyta. Bardzo wytrzymałe
i wodoodporne. Łatwe i bezpieczne w zakładaniu
na kopyta, nie przekręcające się. Bardzo dobrze
absorbują uderzenia.
No-turn anatomic hoof boots that adjust to all hoof
sizes. Very durable and waterproof. Easy and safe
to put on the leg. Very good shock absorption.
Rozmiar | Size: FULL

Art. GP701
czarny | black

www.interapi.pl
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Nakładka żelowa na łańcuszek | Gel Curb Chain Guard
Nakładka żelowa idealnie chroni przed nadmiernym uciskiem łańcuszka i możliwością
powstania otarć. Łatwa w zakładaniu i pielęgnacji.
A quick and effective preventative measure for protection from the damage of the crub chain.

Art. AC7-BLK
czarny | black

Ślinianki żelowe | Gel Bit Guard
Anatomicznie wyprofilowane. Pasują do wszystkich typów wędzideł. Zalecane
dla młodych i trudnych koni. Należy zmoczyć, aby nie pękły przy wkładaniu.
Anatomicaly profiled gel Bit Guard is an asset to any kind
of bit and dedicated for young and difficult horses.
Should be wet to avoid cracking while putting on.

Art. AC9-BLK
czarny | black

SCOTT

BRASH

2015 | 2016
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RIMINI FP-LIGHT
Siodło wszechstronne z wymiennym łękiem
All purpose saddle with exchangeable gullet
Bardzo lekkie (tylko ~ 4,5 kg!!!) wszechstronne siodło przystosowane
do skoków, wykonane z wysokiej jakości skóry syntetycznej. Siedzisko
i poduszki kolanowe pokryte zamszem. Odpinane klocki kolanowe
dają możliwość dopasowania siodła do indywidualnych potrzeb jeźdźca.
Opcja wymiennego łęku ułatwia idealne dopasowanie siodła do
szerokości grzbietu konia.
Very light (only ~ 4,5 kg!!!) all purpose saddle made of high quality
synthetic leather with exchangeable steel gullet, that allows perfect
fit for every horse. Can be used for jumping. Provided with suede
seat and knee inserts. Detachable knee rolls to fit every rider.
Rozmiary | Sizes: 15“, 16“, 16.5“, 17“, 17.5”, 18“

Art. 60004
0002
0010

brązowy | brown 16“, 17“, 17.5”
czarny | black 15“, 16“, 16.5“, 17“, 17.5”, 18“

Łęk wymienny do siodeł FP-Light
Exchangeable gullet for the FP-Light saddles
Art. 60101
Rozmiary łęku | Gullet sizes:
0012
0010
0006
0009

granatowy/średnio wąski | navy/medium narrow
czarny/średni | black/medium
zielony/szeroki | green/large
żółty/bardzo szeroki | yellow/extra large

COLEO
Nakładka ochronna
na tylny łęk
Cantle protector
Uniwersalny klips Coleo zapewnia idealną ochronę łęku tylnego
siodła, wydłużając jego żywotność.
Podwójne zastosowanie:
- zabezpieczenie podczas jazdy (może być mocowany za pomocą
dwóch śrub ze stali nierdzewnej w komplecie)
- zabezpieczenie podczas przechowywania i przy transporcie siodła.
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów siodeł ze względu na specjalnie
zaprojektowany kształt oraz elastyczność. Elastomerowa powłoka
zapewnia doskonałą przyczepność oraz ochronę skóry siodła.
Może pozostawić ślad na siodle.
The universal clip COLEO provides ideal saddle protection at the cantle
and extends its life.
Dual use :
- riding (may be fastened with two stainless steel screws supplied)
- unsaddled (storage, transport, etc.).
It is suitable for all types of saddles due to its specially designed shape
and the flexibility. The elastomere lining ensures strong grip and leather
protection. May leave a mark on the saddle.

Art. 60102
0210
6002
0810

czarno-brązowy | black-brown
brązowo-pomarańczowy | brown-orange
czarno-szary | black-grey

2015 | 2016
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Pokrowiec na siodło
Saddle cover
Polarowy pokrowiec na siodło. Chroni przed kurzem
i otarciami. Wyposażony w pasek i kieszenie na popręg.
Fleece saddle cover. Protects against dust and scratches.
Equipped with strap and pockets for the girth.

Art. 10811 - FULL
1010
1212

Art. 10810 - DRE

czarny | black
granatowy | navy

1010

1212

STANDARD
Puśliska | Stirrup leathers

SECU
Puśliska | Stirrup leathers

Puśliska wykonane z dobrej jakości skóry.
Zakończone niklowanymi sprzączkami.

Bardzo mocne (siła rwąca - 500kg) puśliska wykonane ze skóry syntetycznej
Secu. Podwójne szwy, numerowane dziurki. Sprzączki ze stali nierdzewnej.

Stirrup leathers made of high quality
leather with nickel plated buckles.

0010
0002

Rozmiary | Sizes: 125, 135, 145 cm

czarny | black
[ 125, 135, 145 cm ]
brązowy | brown
[ 135, 145 cm ]

Very strong (tensile strength – 500 kg) stirrup leathers made of Secu. Double
seam, numbered holes. Buckles made of stainless steel.
Rozmiary | Sizes: 125, 135, 145 cm

Art. 11572

Art. 11570

0010

czarny | black

Popręg profilowany | Profiled girth
Wykonany z odpornego na ścieranie materiału PVC, wzmacniany nylonem.
Posiada z jednej strony gumy. Pośrodku kółko do mocowania wytoku.
Made of PVC material, reinforced with tear proof nylon. One elastic end.
Ring for martingale in the middle.

Art. 11212
0010

czarny | black

Rozmiary | Sizes: 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 cm
0002

brązowy | brown

Rozmiary | Sizes: 110, 115, 120, 125, 130 cm

Popręg ujeżdżeniowy | Dressage girth
Wzmocniony popręg ujeżdżeniowy z neoprenu. Brak wyczuwalnego od spodu szwu sprawia, iż popręg
jest odpowiedni nawet dla wrażliwych koni. Łatwy do czyszczenia, możliwość prania w pralce. Sprzączki
ze stali nierdzewnej.
Reinforced girth made of high quality neoprene. No seam on the underside makes it suitable for sensitive
horses. Easy to clean, machine washable. Stainless steel buckles.
Rozmiary | Sizes: 50, 55, 60, 65, 70 cm

Art. 11301 - z gumami | one elastic end
0010

czarny | black
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CHEVAL
Ogłowie | Bridle
Ogłowie wykonane z wysokiej jakości skóry. Nachrapnik zaciskowy,
kombinowany z rolkowymi sprzączkami ułatwiającymi płynną regulację.
Pasek nachrapnika wychodzący ponad pasek potyliczny zwiększa
komfort i zapobiega otarciom. Naczółek, nagłówek oraz nachrapnik
podszyte delikatną, miękką skórą. Ogłowie
w komplecie z gumowanymi wodzami.
Bridle made of high quality leather. Crank flash noseband with roller
buckles for better regulation. Noseband strap coming out through
the head-piece prevents skin irritations. Noseband, browband
and the head-piece are softly padded. Comes complete with
rubberized reins.
Rozmiary | Sizes: SH, PONY, COB, FULL, X-FULL

Art. 14105
0002
0010

brązowy | brown
[COB, FULL]
czarny | black
[SH, PONY, COB, FULL, X-FULL]

FIRENZE
Ogłowie | Bridle
To wyjątkowe ogłowie połączyło klasykę i elegancje z najnowszymi trendami panującymi
na rynku jeździeckim. Opadający naczółek ozdobiony cyrkoniami znakomicie prezentuje
się na głowie konia, a miękkie podszycia zapobiegają obtarciom. Nachrapnik zaciskowy
został wyposażony w rolkowane sprzączki, które ułatwiają jego płynną regulację.
W komplecie z wodzami skórzano – parcianymi.
This unique bridle is the ultimate combination of classics and elecance joined with
the latest market trends. The sloping browband decorated with cubic zirconias looks
great on the horse, while the soft padding prevents any abrasions.
The noseband is equipped with roller buckles
to ensure smoother adjustment.
Comes with leather-web reins.
Rozmiary | Sizes: PONY, COB, FULL, X-FULL

Art. 14113
0010

czarny | black

TOKYO
Ogłowie | Bridle
Klasyczne ogłowie, wykonane ze skóry wysokiej jakości. W komplecie
z wodzami skórzano – parcianymi. Nachrapnik, naczółek oraz pasek
potyliczny posiadają miękkie podszycie w kolorze bieli.
Classic bridle made from high-quality leather. Comes with leather-web reins.
The noseband, browband and headpiece have soft, white padding.
Rozmiary | Sizes: PONY, COB, FULL, X-FULL

Art. 14111
0310

2015 | 2016

czarny | black
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CANNES
Ogłowie | Bridle
Bardzo eleganckie ogłowie, wykonane z najwyższej jakości skóry.
Posiada lakierowany, zaciskowy nachrapnik, wyposażony w rolkowane
sprzączki, które ułatwiają jego płynną regulację. Lekko opadający naczółek
ozdobiony efektownymi kryształkami. Miękkie podszycie paska potylicznego,
nachrapnika oraz naczółka zapobiega obtarciom. W komplecie z wodzami
skórzano – parcianymi.
Very elegant bridle, made from the highest quality leather. The varnished,
crank noseband is equipped with roller buckles for smoother adjustment.
The slightly sloping browband is decorated with spectacular crystals.
The headpiece, noseband and browband have soft padding
to prevent from abrassions. Comes with leather-web reins.
Rozmiary | Sizes: COB, FULL, X-FULL

Art. 14112
0010
0002

czarny | black
brązowy | brown

SEUL
Ogłowie | Bridle
Eleganckie i stylowe ogłowie wykonane z najwyższej jakości skóry.
Miękkie beżowe podszycia dodają estetyki oraz chronią wrażliwe
miejsca przed obtarciami. Nachrapnik zaciskowy, wyposażony
w rolkowane sprzączki, które ułatwiają jego płynną regulację.
Całość uzupełnia ozdobny naczółek z cyrkoniami, który dodaje
jeszcze większego efektu opadając lekko na czoło. W komplecie
z wodzami skórzano – parcianymi.
Elegant and stylish bridle made from the highest quality leather. The soft, beige
padding gives this bridle a very aesthetic look and protects sensitive areas against
abrasion. The crank noseband is equipped with roller buckles to ensure smoother
adjustment. The bridle is topped-off with a beautiful, decorated browband
with cubic zirconia, which slighty drops on the forehead creating
a very impressive and stylish effect. Comes with leather-web reins.
Rozmiary | Sizes: COB, FULL, X-FULL

Art. 14114
0010

czarny | black

Numerek startowy 3-cyfrowy
3 digits starting numbers

Numerek startowy 4-cyfrowy
4 digits starting numbers

Mocowany na gumkę i rzep.

Mocowany na gumkę i rzep.

Attached with elastic band or touch
and close fastening.

Attached with elastic band or touch
and close fastening.

Wymiary | Size: 9,4 cm x 9,8 cm

Wymiary | Size: 7,8 cm x 7,8 cm

Art. 14041

Art. 14042

Skośnik | Flash strap
Rozmiar | Size: FULL

Art. 14001
0010

czarny | black
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Wodze gumowe cienkie | Rubber reins

Wodze parciane | Web reins

Wodze wysokiej jakości. Cienkie, dzięki czemu przyjemnie układają się w dłoni.
Wewnątrz wzmocnione nylonem. Sprzączki ze stali nierdzewnej.

Wodze wysokiej jakości. Ze skórzanymi stoperami.
Sprzączki ze stali nierdzewnej.

High quality reins. Thin which makes them easier to hold.
Reinforced with nylon. Stainless steel buckles.

High quality reins. With leather grips. Stainless steel buckles.

Art. 15100
0002
0010

Art. 15103
0010

czarny | black

brązowy | brown
czarny | black

Wodze parciane ogumowane
Super grip web reins

Wodze skórzano-gumowe
Leather-rubber reins

Wodze wysokiej jakości. Antypoślizgowe ogumowanie. Sprzączki ze stali nierdzewnej.

Wodze wysokiej jakości. Antypoślizgowe. Zewnętrzna część z gładkiej
skóry, wewnętrzna część z gumy. Sprzączki ze stali nierdzewnej.

High quality reins. Anti-slip rubber coating. Stainless steel buckles.

Art. 15101
0010

czarny | black

High quality reins. Anti-slip. Grips inside, plain leather
outside. Stainless steel buckles.

Art. 15102
0010

2015 | 2016

czarny | black
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Napierśnik
Breastplate
Uniwersalny i bardzo łatwy do dopasowania, dzięki
elastycznej, wytrzymałej taśmie oraz sześciopunktowej
regulacji. Możliwość wypięcia wytoku. Sprzączki ze stali
nierdzewnej.
Universal and very easy to adjust, thanks to elastic and durable
breast straps and 6-point regulation. The martingale fork can be taken off.
Stainless steel buckles.
Rozmiary | Sizes: FULL, PONY

Art. 11800
0010

czarny | black

Wytok skórzany
Leather martingale
Klasyczny wytok skórzany z gumką zabezpieczającą.
Regulowany, sprzączki ze stali nierdzewnej.
Classic leather martingale with rubber stops. Adjustable
stainless steel buckles.
Rozmiary | Sizes: FULL, PONY

Art. 11810
0010

czarny | black

Czarna wodza
Draw reins
Wykonana z wysokiej jakości skóry i mocnej linki. Sprzączki ze stali nierdzewnej.
Made of high quality leather with tubular rope. Stainless steel buckles.
Rozmiar | Size: FULL

Art. 22120
0010

czarny | black

Czambon gumowy | Elastic training reins
Czambon gumowy wykonany z elastycznej linki o przekroju 6 mm
z regulacją na potylicy.
Elastic training aid made of 6 mm
tubular elastic with an adjustment
on the poll.

Art. 22101
0010

czarny | black
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Strzemiona syntetyczne | Composite stirrups PROFILE PREMIUM
Lekkie strzemiona ze wzmocnionym korpusem wykonanym z kompozytów odpornych na pękanie i ścieranie
nawet w niskich temperaturach. Elastomerowa wkładka, dostępna w różnych kolorach, gwarantuje sprężystość
i wygodę. Nie rdzewieją.
Lightweight, with reinforced grip made of composites with high resistance to exertion and cracking
even at very low temperature. The elastomer sole, available in various colors brings flexibility and comfort. Rust resistant.
Rozmiary | Sizes: 10 cm (dzieci | children), 12 cm (dorośli | adults)

Art. 13023
1009
1043
1006
1013
1012
1029
1060
1004
1002
1014
1008
1048
1010

żółty | yellow
limonkowy | lime green
zielony | green
niebieski | blue
granatowy | navy
różowy | pink
pomarańczowy | orange
czerwony | red
brązowy | brown
jasnoszary | light grey
szary | grey
ciemnoszary | graphite
czarny | black

Wymienna wkładka elastomerowa w różnych kolorach
do strzemion syntetycznych Profile Premium.
Removable stirrup treads in different colors to Composite
stirrups Profile Premium.
Rozmiary | Sizes: 10 cm (dzieci | children), 12 cm (dorośli | adults)

Art. 13024
1009
1043
1006
1013
1012

żółty | yellow
limonkowy | lime green
zielony | green
niebieski | blue
granatowy | navy

1029
1060
1004
1002
1014

różowy | pink
pomarańczowy | orange
czerwony | red
brązowy | brown
jasnoszary | light grey

1008
1048
1010

szary | grey
ciemnoszary | graphite
czarny | black

REFLEX
Strzemiona syntetyczne
Composite stirrups

PROFILE
Strzemiona syntetyczne
Composite stirrups
Niezwykle lekkie strzemiona wykonane
z kompozytów odpornych na pękanie i ścieranie
nawet w niskich temperaturach. Elastomerowa
wkładka gwarantuje sprężystość i wygodę.
Nie rdzewieją.
Lightweight, made of composites with high
resistance to exertion and cracking even at very
low temperature. The elastomer sole brings
flexibility and comfort. Rust resistant.
Rozmiary | Sizes:
10 cm (dzieci | children), 12 cm (dorośli | adults)

Art. 13020
0010

czarny | black

2015 | 2016

MATRIX
Koszyczek syntetyczny
do strzemion
Composite toe cage
Pasuje do strzemion Compositi Profile oraz
do większości innych strzemion metalowych.
Zapobiega zbyt głębokiemu wsuwaniu stopy
w strzemię oraz urazom. Idealny do jazd
terenowych, rajdów długodystansowych
i gier zespołowych.
Designed for Compositi Profile stirrups but it also
fits most of existing metal stirrups. Prevents the
foot from slipping through the stirrup. Especially
developed for cross country, trekking and endurance.
Rozmiary | Sizes: M (dzieci | children), L (dorośli | adults)

Art. 13022
0010

czarny | black

Niezwykle lekkie strzemiona wykonane z najwyższej
jakości kompozytów odpornych na pękanie i ścieranie
nawet w niskich temperaturach. Nie rdzewieją.
Zintegrowana, ruchoma wkładka 3D umieszczona
na absorbującej wstrząsy warstwie zmniejsza naprężenia
na kolana i stawy. Antypoślizgowa, szeroka
powierzchnia wzmocniona jest włóknem szklanym.
Lightweight, made of composites with high resistance
to exertion and cracking even at low temperature.
The elastomer sole brings flexibility and comfort.
Rust resistant. With integrated 3D swivel action threads
positioned on the shock absorbing layer to relieve
tension from joints and knees. Non-slip, wide pad surface,
glass fibre reinforced for perfect grip.
Rozmiar | Size: 12 cm (dorośli | adults)

Art. 13021
1010
0202
1009
1043
1006
1013
1012
1029
1060
1004
1002
1014
1008
1048

czarny | black
brązowy | brown
czarno-żółty | black-yellow
czarno-limonkowy | black-lime green
czarno-zielony | black-green
czarno-niebieski | black-blue
czarno-granatowy | black-navy
czarno-różowy | black-pink
czarno-pomarańczowy | black-orange
czarno-czerwony | black-red
czarno-brązowy | black-brown
czarno-jasnoszary | black-light grey
czarno-szary | black-grey
czarno-ciemnoszary | black-graphite

STRZEMIONA | STIRRUPS

STRZEMIONA I WĘDZIDŁA | STIRRUPS & BITS

Strzemiona ze stali
nierdzewnej
Stainless steel stirrups

109

Strzemiona niklowane
Nickel plated stirrups
Z gumowymi wkładkami. | With rubber treads.

Z gumowymi wkładkami.
With rubber treads.
Rozmiary | Sizes:
10, 12 cm

Rozmiary | Sizes:
10, 12 cm

Art. 13001

Art. 13002

Strzemiona bezpieczne
wypinające się
SS peacock safety Stirrups
Wypinające się, ze stali nierdzewnej,
z gumowymi wkładkami.
Safety stirrups, stainless steel with rubber treads.
Rozmiary | Sizes:
10, 11, 12 cm

Art. 13003

Strzemiona bezpieczne łamane
Safety stirrups double jointed
Podwójnie łamane, co zapewnia wygodę
i bezpieczeństwo. Chronią przed zaklinowaniem
się nogi w strzemieniu. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Double jointed for safety and comfort. Designed
to prevent the foot from becoming blocked after
a fall. Made of stainless steel.
Rozmiar | Size: 12 cm

Art. 13071

Wkładki proste do strzemion | Stirrup treads

Wkładki skośne do strzemion | Slanted Stirrup treads

Gumowe.

Gumowe.

In dotted rubber.

In dotted rubber.

Rozmiar | Size: 12 cm

Rozmiar | Size: 12 cm

Art. 13104

Art. 13103

0003
0010

0003
0010

biały | white
czarny | black

biały | white
czarny | black

Paski skórzane do strzemion wypinających się
Leather straps for safety stirrups

Gumki elastyczne do strzemion wypinających się
Elastic rings for safety stirrups

Art. 13101

Art. 13102

0002

0002

brązowe | brown

brązowe | brown

www.interapi.pl

110

WĘDZIDŁA | BITS

STRZEMIONA I WĘDZIDŁA | STIRRUPS & BITS

Wędzidło łamane, puste, średnie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Stainless steel ring snaffle bit. Thick hollow mouthpiece.
Grubość | M.T.: 19 mm
Rozmiary | Sizes: 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm
Wędzidło łamane, puste, grube. Wykonane ze stali nierdzewnej.

Art. 16102

Stainless steel ring snaffle bit with thick hollow mouthpiece.
Grubość | M.T.: 23 mm
Rozmiary | Sizes: 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16101

Wędzidło dziurkowane, pojedynczo łamane. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Stainless steel wind sucking bit. Hollow jointed.
Grubość | M.T.: 23 mm
Rozmiary | Sizes: 12.5, 13.5 cm

Art. 16113
Wędzidło zwykłe z argentanu, podwójnie łamane, pełne.
Argentan solid bit, double jointed.
Grubość | M.T.: 18 mm
Rozmiary | Sizes: 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16110

Wędzidło oliwkowe, łamane, puste. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Stainless steel eggbutt bit with hollow mouthpiece.
Grubość | M.T.: 26 mm
Rozmiary | Sizes: 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16107
Wędzidło zwykłe, podwójnie łamane, puste. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Stainless steel double jointed ring snaffle bit. Hollow.
Grubość | M.T.: 18 mm
Rozmiary | Sizes: 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16103

Wędzidło łamane, pełne.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Stainless steel ring snaffle bit.
With solid, jointed mouthpiece.
Grubość | M.T.: 19 mm
Rozmiary | Sizes: 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16104

2015 | 2016
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Wielokrążek pojedynczo łamany, z czterema kółkami.
Wykonany ze stali nierdzewnej.

Wielokrążek podwójnie łamany, z czterema kółkami.
Wykonany ze stali nierdzewnej.

Stainless steel continental 4-ring GAG Bit.
Jointed mouthpiece.

Stainless steel continental 4-ring GAG Bit.
Double jointed mouthpiece.

Grubość | M.T.: 19 mm
Rozmiary | Sizes: 11.5, 12.5, 13.5 cm

Grubość | M.T.: 20 mm
Rozmiary | Sizes: 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16108

Art. 16109

Pelham zaprzęgowy pełny, pojedynczo
łamany Butterfly.
Wykonany ze stali nierdzewnej. W
komplecie z łańcuszkiem.

Pelham zaprzęgowy Butterfly.
Ścięgierz prosty, pełny.
Wykonany ze stali nierdzewnej. W
komplecie z łańcuszkiem.

Stainless steel, solid, jointed Butterfly
driving bit. Curb chain included.

Stainless steel, Butterfly driving solid
bit. Curb chain included.

Grubość | M.T.: 13 mm
Rozmiary | Sizes: 12.5, 13.5, 14.5 cm

Grubość | M.T.: 13 mm
Rozmiary | Sizes: 13.5, 14.5 cm

Art. 16221

Art. 16222

111

Pelham łamany. W komplecie
łańcuszek i haczyki. Wykonany ze stali
nierdzewnej.
SS pelham bit. With jointed thick
mouth-piece. With curb chain and
hooks.
Grubość | M.T.: 18 mm
Rozmiar | Size: 12.5, 13.5, 14.5 cm

Art. 16220

Hackamore | Hackamore
Nachrapnik skórzany, miękko podszyty, czanki ze stali
nierdzewnej (19 cm). W komplecie z łańcuszkiem.
Padded leather nosebend. Stainless steel shanks (19 cm).
With curb-chain.

Art. 16201
czarny | black
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Pasek do kolca
Leather strap

Kolec | Chifney Bit

Wykonany ze skóry dobrej jakości.

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Made of stainless steel.

Leather strap for the chifney bit.
Made of good quality leather.

Art. 16106

Art. 16303
0010

Podwójny łańcuszek do pelhamu wykonany
ze stali nierdzewnej.

Wykonane ze stali nierdzewnej. Para.

Double link curb chain made of stainless steel.

Art. 16305

Made of stainless steel. Pair.

Art. 16301

Art. 16304

Gumowe nakładki na łańcuszek
Rubber curb chain guard

Haczyki do łańcuszka
Curb hooks

Łańcuszek | Curb chain

Motylek gumowy
Rubber tongue port

czarny | black

1010

czarny | black

Art. 16302

Paski do pelhamu
z podwójnym łańcuszkiem
Chrome plated double
curb chain for hackamore

Ślinianki | Rubber cheek guards
Art. 14006

Łańcuszki ze stali chromowanej. | Chrome plated.

0003
0002
0010

biały | white
brązowy | brown
czarny | black

Art. 021107

Prince of Wales
Ostrogi | Spurs
Ostrogi wykonane ze stali ocynkowanej.
Szpic prosty. W komplecie z paskami nylonowymi.
Zinc spurs with straight neck. With nylon straps.
Rozmiary | Sizes:
dziecięce | children’s: 15 mm
		damskie | women’s: 15, 20, 30 mm
		męskie | men’s: 20, 30 mm

Art. 100603

2015 | 2016

Ostrogi | Spurs
Ostrogi wykonane ze stali ocynkowanej. Szpic kulkowy.
W komplecie z paskami nylonowymi.
Zinc spurs with round neck. With nylon straps.
Rozmiary | Sizes:
damskie | women’s: 15, 20, 30 mm
		męskie | men’s: 20, 30 mm

Art. 100604

OSTROGI | SPURS
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Compositi HOTSPUR
Ostrogi syntetyczne z wymiennymi końcówkami
Spurs with replaceable necks
Niezwykle lekkie ostrogi wykonane z najwyższej jakości materiałów odpornych
na pękanie i ścieranie nawet w niskich temperaturach. Asymetryczny kształt zwiększa
precyzję w działaniu jeźdźca. W zestawie 5 par różnych końcówek.
Light weight. High resistance to crack and wear even at low temperature.
An asymmetric shape increases rider’s precision. Set with 5 different necks included.

Art. 13201
0010

czarny | black

Paski do ostróg skórzane
Leather spur straps
Wykonane z wysokiej jakości skóry. Dodatkowe spodnie
podszycie wzmacnia je i zapobiega rozciąganiu. Sprzączki
owalne, wykonane ze stali niklowanej.
Made of hihg quality leather with extra lining for better
durability. Nickel-plated oval buckles.

Art. 09330
0010

Ostrogi plastikowe | Plastic spurs
Niezwykle lekkie ostrogi wykonane z bardzo wytrzymałego,
technicznego plastiku. Antypoślizgowe, gumowe wstawki.
Sprzedawane po 3 pary.
Light weight spurs made of durable, technical plastic.
Anti-slippery rubber gussets. Sold in a set of 3 pairs.

czarny | black

Paski do ostróg z grubego nylonu
Black plaited heavy nylon spur straps
Art. 14010
0010

czarny | black

Rozmiar | Size: 20 mm

Art. 10020
0145

szaro-czarne | grey-black
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OMEGA-2
Bat ujeżdżeniowy | Dressage whip

OMEGA-1
Bat ujeżdżeniowy | Dressage whip

Lekki, elastyczny bat z włókna szklanego, pokryty plecionym nylonem.
Antypoślizgowa, gumowa rączka zakończona niklowaną nakładką.

Elastyczny, elegancki bat z włókna szklanego, pokryty plecionym nylonem.
Rączka skórzana, zakończona niklowaną nakładką.

Light, elastic fiberglass whip with plaited nylon. Grip covered with
non-slip rubber. Nickel plated knob.

Elastic, elegant fiberglass whip with plaited nylon. Secure hold leather handle
with nickel plated knob.

Długość | Length: 100, 110, 120, 130 cm

Art. 10301

1010

1010

czarno-czarny | black-black

0310

czarno-biały | black-white

Art. 10305
czarny | black

Długość | Length: 100, 110, 120 cm
Długość | Length: 110, 120 cm

OMEGA-3
Bat ujeżdżeniowy | Dressage whip
Lekki, elastyczny bat z włókna szklanego, pokryty plecionym nylonem.
Rączka wykonana z PVC.
Light, elastic fiberglass whip with plaited nylon. PVC handle.
Długość | Length: 100, 110, 120, 130, 140 cm

Art. 10308
1010

czarno-czarny | black-black

OMEGA-4
Bat ujeżdżeniowy | Dressage whip
Elastyczny, elegancki bat z włókna szklanego, pokryty plecionym nylonem.
Rączka skórzana zakończona metalową nakładką.
Elastic, elegant fiberglass whip with plaited nylon. Secure hold leather
handle with metal plated knob.
Długość | Length: 100, 110, 120 cm

Art. 10314
1010
2410

2015 | 2016

czarno-czarny | black-black
czarno-rudy | black-cognac
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ALFA-3
Palcat | Riding crop

ALFA-1
Palcat | Riding crop

Palcat z włókna szklanego, pokryty plecionym
nylonem i zakończony nakładką z niklowanego
metalu. Rączka z uchwytem na nadgarstek.

Palcat z włókna szklanego, pokryty
plecionym nylonem.
Rączka gumowa, antypoślizgowa
z uchwytem na nadgarstek.

Fibreglass riding crop with plaited nylon stem.
Handle with wrist strap.
Długość | Length: 65 cm

Fiberglass riding crop with plaited nylon
stem. Grip covered with non-slip rubber.
Handle with wrist strap.

Art. 10310

Długość | Length: 65 cm

1010
0404
5555
0202
0808

czarny | black
czerwony | red
bordowy | deep red
brązowy | brown
szary | grey

BETA-1
Palcat | Riding crop
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Art. 10307
1010
0404
5555
0202
0808

czarny | black
czerwony | red
bordowy | deep red
brązowy | brown
szary | grey

Palcat z włókna szklanego, pokryty plecionym nylonem. Rączka
pokryta miękką, antypoślizgową gumą. Zakończony plastikową nakładką.

Długość | Length: 65 cm

Fiberglass riding crop with plaited nylon stem.
Grip covered with non-slip soft rubber. Plastic knob.

1010

BETA-2
Palcat | Riding crop
Wykonany z włókna szklanego z metalicznym połyskiem. Rączka pokryta
miękką, antypoślizgową gumą. Zakończony metalową nakładką.
Fiberglass riding crop with a metallic sheen. Grip covered with non-slip
soft rubber. Metal knob.

Art. 10306
czarny | black

Długość | Length: 65 cm

Art. 10311
1616
0202
2929
2121
0505

fioletowy | purple
brązowy | brown
różowy | pink
srebrny | silver
niebieski | blue

www.interapi.pl

116

BATY I PALCATY | WHIPS

POMOCE JEŹDZIECKIE I TRENINGOWE | RIDING & TRAINING AIDS

SIGMA-5
Bat do lonżowania | Lunging whip
Lekki, elastyczny bat z włókna szklanego, wyposażony
w ruchomą końcówkę (krętlik).
Antypoślizgowa rączka skórzana.
Light, elastic, fiberglass whip with swivel tip. Secure
hold leather handle with knob.
Długość bata | Length of body: 180 cm
Długość biczyska | Length of lash: 200 cm

Art. 10313
1616
2929
0909

fioletowy | purple
różowy | pink
żółty | yellow

SIGMA-4
Bat do lonżowania | Lunging whip
Lekki, elastyczny, dwuczęściowy (skręcany) bat z włókna
szklanego. Innowacyjny system połączenia obu
części zapobiegający rozkręcaniu się bata.
Antypoślizgowa rączka gumowa. Light, elastic, twoparts (twisted) fiberglass whip. Innovative join system
preventing whip’s parts from twisting off. Grip covered
with non-slip rubber.
Długość bata | Length of body: 180 cm
Długość biczyska | Length of lash: 200 cm

Art. 10312
0404
1010
0606

czerwony | red
czarny | black
zielony | green

SIGMA-3
Bat do lonżowania | Lunging whip
Elastyczny, wykonany z włókna szklanego pokrytego plecionym nylonem, wyposażony w ruchomą końcówkę (krętlik). Rączka gumowa, antypoślizgowa.
Elastic fiberglass whip with plaited nylon stem and swivel tip. Grip covered with non-slip rubber.
Długość bata | Length of body: 180 cm
Długość biczyska | Length of lash: 200 cm

Art. 10304
1010

czarny | black

SIGMA-2
Bat do lonżowania | Lunging whip
Elastyczny, wykonany z włókna szklanego pokrytego plecionym
nylonem. Rączka gumowa, antypoślizgowa.
Elastic fiberglass whip with plaited nylon stem.
Grip covered with non-slip rubber.
Długość bata | Length of body: 180 cm, 200 cm
Długość biczyska | Length of lash: 200 cm

Art. 10303
0404
2929
1010
1616

czerwony | red
różowy | pink
czarny | black
fioletowy | purple

2015 | 2016
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Lonża nieparząca
Lunging line
Długość | Length: 8 m

Wykonana z mocnej, miękkiej taśmy.
Karabińczyk z krętlikiem.
Pakowana w poręczną torbę.

Art. 22051
1302
1204
2908
1312
4312

Made of strong and soft
webbing. Featuring with
snap hook with swivel.
Packed in plastic bag.

brązowo-niebieski | brown-blue
czerwono-granatowy | red-navy
szaro-różowy | grey-pink
granatowo-niebieski | navy-blue
granatowo-limonkowy | navy-lime green

Mostek do lonżowania
Lunging strap
Wykonany z nylonu, z krętlikiem.
Made of nylon, with D ring swivel.

Art. 22201
0512
0412
1008
2908
1243

granatowo-niebieski | navy-blue
czerwono-granatowy | red-navy
czarno-szary | black-grey
szaro-różowy | grey-pink
granatowo-limonkowy | navy-lime green

Mostek do lonżowania | Lunging strap
Wykonany z nylonu. Z kółkiem.
Made of nylon. With ring.

Art. 22202
1004
1206
1008
0512

czarno-czerwony | black-red
granatowo-zielony | navy-green
czarno-szary | black-grey
niebiesko-granatowy | blue-navy
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Szczotka | Body brush

Szczotka z PVC | Body brush PVC

Duża szczotka wykonana z lakierowanego drewna oraz gęstego włosia koziego.
Długość włosia: 2,5 cm

Duża, drewniana szczotka z miękkim włosiem PVC.
Długość włosia: 3 cm

Large body brush with varnished wooden back and dense goat hair bristles.
Bristle length: 2.5 cm

Large, wooden back body brush with soft PVC bristles.
Bristle length: 3 cm

Długość | Length: 17,5 cm

Długość | Length: 21,5 cm

Art. 54028

Art. 54012

Szczotka | Body brush
Drewniana szczotka z naturalnym, dwukolorowym włosiem. Długość włosia: 2,5 cm
Rozmiar | Size: 22 x 9 cm

Wooden back brush with two-tone natural bristles. Bristle length: 2.5 cm

Art. 54032

Szczotka | Body brush

Szczotka | Body brush

Szczotka z dwukolorowym, syntetycznym włosiem różnej
sztywności. Długość włosia: 2,5 cm

Duża, drewniana, owalna szczotka z twardym, dwukolorowym
syntetycznym włosiem. Długość włosia: 3,5 cm

Brush with two-tone synthetic bristles in various stiffness.
Bristle length: 2.5 cm

Large, oval, wooden back brush with hard, two-tone synthetic bristles.
Bristle length: 3.5 cm

Rozmiar | Size: 18,5 x 9 cm

Rozmiar | Size: 19,5 x 9 cm

Art. 54029

Art. 54031

0412

4316

4012

granatowo-czerwony
| navy-red
granatowo-szafirowy
| navy-royal blue

1304
0960

Smart Brush
Szczotka | Brush
Art. 54033
0076
0039
0043
0005
0068
0012

morelowy | apricot
cytrynowy | lemon
limonkowy | lime green
niebieski | blue
turkusowy | turquise
granatowy | navy

Szczotka elastyczna
Flexible brush
Elastyczna szczotka z syntetycznym włosiem. Długość włosia: 2,5 cm
Flexible body brush with syntethic bristles. Bristle length: 2.5 cm
Rozmiar | Size: 18,5 cm

Art. 54011
1912
6002
4312

lawendowo-granatowy | lavender-navy
pomarańczowo-brązowy | orange-brown
limonkowo-granatowy | lime green-navy

2015 | 2016

0410
1202
0810

czerwono-czarny | red-black
granatowo-brązowy | navy-brown
szaro-czarny | grey-black

fioletowo-limonkowy
| purple-lime green
czerwono-niebieski
| red-blue
pomarańczowo-żółty
| orange-yellow
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Szczotka do grzywy i ogona | Mane and tail brush
Szczotka z antypoślizgową, gumowaną rączką.
Brush with a non-slip rubber handle.
Rozmiar | Size: 24 cm

Art. 54010
1912
6002
4312
1202
0410
0810

lawendowo-granatowy | lavender-navy
pomarańczowo-brązowy | orange-brown
limonkowo-granatowy | lime green-navy
granatowo-brązowy | navy-brown
czerwono-czarny | red-black
szaro-czarny | grey-black

Zgrzebło żelowe w kształcie dłoni
Hand shaped gel curry comb
Idealne do masażu, usuwania zaklejek i sierści
z liniejącego konia.
Perfect for massaging, removing dirt and
shedding of the horse coat.
Rozmiar | Size: 13 x 18 cm

Art. 13823
0060
0006
0004

pomarańczowy | orange
soczysto zielony | green
czerwony | red

Zgrzebło iglak | Plastic curry comb
Do sierści, grzywy i ogona. Idealne do czyszczenia zaklejek.
For coat, mane and tail.
Perfect for removing dirt and sweat.
Długość | Length: 17 cm

Art. 13010
1010
1919
1616
6060
0404
0707
0505
4343
0909

czarny | black
lawendowy | lavender
fioletowy | purple
pomarańczowy | orange
czerwony | red
zielony | green
niebieski | blue
limonkowy | lime green
żółty | yellow

Zgrzebło gumowe | Rubber curry comb
Długość | Length: 16 cm

Art. 130105
1212
0606
0101
0404

granatowy | navy
zielony | green
czarny | black
czerwony | red

Zgrzebło gumowe transparentne
Rubber curry comb
Transparentne zgrzebło wykonane z gumy.
Transparent curry comb made of rubber.
Długość | Length: 16 cm

Zgrzebło plastikowe sztywne | Plastic curry comb
Plastikowe zgrzebło z rączką z taśmy.
Plastic curry comb with web strap.
Długość | Length: 16 cm

Art. 13813
0009
0010
0016
0004
0006

żółty | yellow
czarny | black
fioletowy | purple
czerwony | red
zielony | green

Art. 13814
0004
0009
0005
0006
0060
0029

czerwony | red
żółty | yellow
niebieski | blue
zielony | green
pomarańczowy | orange
różowy | pink

Zgrzebło żelowe | Gel curry comb
Żelowe, transparentne zgrzebło z brokatem. Idealne do masażu,
usuwania zaklejek i sierści z liniejącego konia.
Transparent, gel curry comb with glitter. Perfect for massaging,
removing dirt and shedding of the horse coat.

Zgrzebło metalowe owalne | Metal curry comb - oval
Z rączką z taśmy.
With web strap.

Rozmiar | Size: 15 x 10 cm

Art. 13822
0040
0043

szafirowy | royal blue
limonkowy | lime green

Długość | Length: 25 cm

Art. 13816
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Zgrzebło metalowe kwadratowe
Jockey metal curry comb - square

Zgrzebło metalowe dwustronne
Doublesided curry comb

Z drewnianą rączką.

Ze stali nierdzewnej, okrągłe, z plastikową rączką.

With wooden handle.

Round, stainless steel with a plastic handle.

Długość | Length: 27 cm

Długość | Length: 24 cm

Art. 13891

Art. 13817

Kopystka ze szczotką i ozdobną głową konia
Hoof pick with brush decorated with horse head
Art. 59009
0005
0006
0009

niebieski | blue
zielony | green
żółty| yellow

0004
0010
0016

czerwony | red
czarny | black
fioletowy | purple

Kopystka ze szczoteczką | Hoof pick with brush
Kopystka z plastikową rączką.
Hoof pick with plastic handle.

Art. 59013

0005
0006
0004
0016
0019
0060
0043

Kopystka ze szczoteczką i ogumowaną rączką
Hoof pick with brush and rubber handle
Art. 59008

0006
0029
0004
0012
0016
0060
0009

zielony | green
różowy | pink
czerwony | red
granatowy | navy
lawendowy | lavender
pomarańczowy | orange
żółty | yellow

Rękawica ze szczotką
Grooming brush and glove

Ściągaczka PCV do wody
Curved PVC sweat scraper

Art. 13810

Art. 13820

1616
0404
0505

0009
0016
0029
0043
0060

fioletowy | purple
czerwony | red
niebieski | blue

2015 | 2016

żółty | yellow
lawendowy | lavender
różowy | pink
limonkowy | lime green
pomarańczowy | orange

niebieski | blue
zielony | green
czerwony | red
fioletowy | purple
lawendowy | lavender
pomarańczowy | orange
limonkowy | lime green
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Pędzelek z kapturkiem
Hoof oil brush with cap
Art. 59042
0012
0004
0002
0043
0060
0019

granatowy | navy
czerwony | red
brązowy | brown
limonkowy | lime green
pomarańczowy | orange
lawendowy | lavender

Grzebień plastikowy
Plastic comb
Komplet 25 sztuk.
Plastic comb. Set of 25 pcs.

Art. 54004

Grzebień z kopystką | Comb with hoof pick
Wykonany z aluminium.
Made of aluminium.

Art. 54006

Nóż do trymowania grzywy i ogona
Folding thinning knife
Metalowy z drewnianią rączką, składany.
Made of metal with wooden handle.

Grzebień aluminiowy z rączką
Aluminium comb with handle
Art. 54008

Art. 54002

Nóż do trymowania grzywy i ogona
Thinning knife

Grzebień z drewnianą rączką
Comb with wooden handle

Metalowy, z plastikową rączką.

Wykonany z aluminium.

Made of metal with plastic handle.

Made of aluminium.

Art. 54001

Art. 54007
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Siatka na siano | Haynet
Siatka na siano z bardzo mocnego nylonu,
ekstra duża.
Haynet made of very strong nylon.
With metal ring, extra large.

Art. 61011
0012
0043
0016
0004

granatowy | navy
jasnozielony | light green
fioletowy | purple
czerwony | red

Żłób przenośny z zawiesiem i pałąkiem | Portable manger
• tworzywo odporne na pękanie
• z zawiesiem do łatwego montażu i pałąkiem
• pojemność: 12 litrów
• shatter-proof plastic
• metal handle and hooks for easy mounting
• capacity: 12 litres

Art. 14025
0010
0028
0006
0068
0073
0029
0004

czarny | black
oliwkowy | olive
soczysto zielony | green
turkusowy | turquoise (NEW COLOR)
lazurowy | azure (NEW COLOR)
ciemnoróżowy | dark pink (NEW COLOR)
czerwony | azure (NEW COLOR)

Miska | Rubber bowl
Miska z uchwytami wykonana z niezwykle
mocnej gumy. Umożliwia podawanie wody
lub paszy z ziemi.
Rubber skip with handles.
For watering and feeding from
ground level.
Pojemność | Capacity: 12 l

Art. 14009
9310

czarny | black

Karmidło prostokątne | Rectangular feed trough

Karmidło narożne | Corner trough

• tworzywo odporne na pękanie
• prostopadłościenne
• wymiary: 42 x 30 x 32 cm
• pojemność: 15 litrów
• listwa brzegowa
sprzedawana oddzielnie

• tworzywo odporne na pękanie
• wymiary: 60 x 30 x 45 cm
• pojemność: 31 litrów
• listwa brzegowa
sprzedawana oddzielnie

• shatter-proof plastic
• rectangular
• size: 42 x 30 x 32 cm
• capacity: 15 litres
• feed saver sold separately

Art. 14023
0028

• shatter-proof plastic
• size: 60 x 30 x 45 cm
• capacity: 31 litres
• feed saver sold separately

Art. 14020
0028

oliwkowy | olive

oliwkowy | olive

Listwa brzegowa do karmidła prostokątnego
Spare feed saver

Listwa brzegowa do karmidła narożnego
Spare feed saver

Art. 14024

Art. 14021

0028

oliwkowy | olive

2015 | 2016
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MISTBOY
Zestaw do sprzątania | Manure scoop
• z grabkami i poręczną szufelką
• przydatny do sprzątania boksów, przyczep itd.
• wymiary: ~ 78 x 34 x 29 cm
• with shovel and handy fork
• ideal for cleaning stable, yards and trailers
• size: approx. 78 x 34 x 29 cm

Art. 14050
0010
0006
0068
0029

czarny | black
soczysto zielony | green
turkusowy | turquoise (NEW COLOR)
ciemno różowy | dark pink (NEW COLOR)

Widły plastikowe z koszykiem
Plastic pitchfork with rack

WIDŁY | SAVING FORK
Wytrzymałe, elastyczne i kolorowe widły.
Sprzedawane bez trzonka.

Sprzedawane bez trzonka.

Durable, elastic and colorful shaving fork
Sold without stick.

Sold without stick.

Art. 63003
1010

Art. V840

czarny | black

czerwony | red
czarny | black
zielony | green
złoty | gold

Trzonek | Shaft

Zawór mosiężny
Brass valve

Aluminiowy trzonek z mocną, plastikową
końcówką.

Pasuje do poidła14026.

Aluminum shaft with strong plastic handle.

For water bowls 14026.

Art. V841

Art. 14028

czarny | black

Podstawka pod lizawkę
Lick stone holder

Poidło plastikowe | Plastic water bowl
• duże poidło z najwyższej jakości tworzywa
• bardzo wytrzymałe i odporne na pęknięcia
• montowane 4 śrubami
• przyłącze wody od góry i od dołu ½“
• do zamontowania na rurze lub ścianie
• możliwość blokady języka
• large drinking bowl made of high-quality plastic
• extremely durable and break-proof
• mounting with 4 screws
• 1/2 inch top and bottom water inlets
• suitable for wall and pipe mounting
• nose paddle with lock

Art. 14026
0028

oliwkowy | olive

• kwadratowa
• pasująca do kwadratowych oraz okrągłych lizawek
• wymiary: 23 x 23 x 22 cm
• innovative lick stone holder made of impact proof plastic
• for various kinds of round or square-shaped lick stones
• size: 23 x 23 x 22 cm
• with removable insert for round lick stones up to 3 kg

Art. 14029
0028

oliwkowy | olive
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Wieszak na siodło składany | Folding saddle rack
Składany wieszak na siodła klasyczne i westernowe. Metalowy, pokryty tworzywem.
Plastic-coated metal saddle rack. Suitable for English and Western style saddles.

Art. 14008
0004
0010

czerwony | red
czarny | black

Wieszak przenośny dwuramienny | Portable two arms rack
Wieszak na siodła. Metalowy, pokryty tworzywem.
Plastic coated metal saddle rack.

Art. 14012
0010
0004

czarny | black
czerwony | red

Wieszak na ogłowie | Bridle rack
Metalowy wieszak na ogłowie
pokryty tworzywem.
Metal bridle rack,
powder coated.

Art. 14004
0010

Profesjonalny dziurkacz do skór
Professional leather punch
Ze stali nierdzewnej.
Made of stainless steel.

Art. 59050

czarny | black

Kółko do boksu | Cross tie ring
Kółko do boksu wykonane ze stali nierdzewnej.
Stainless steel cross tie ring.

Art. 14005

2015 | 2016
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Nóż do kopyt obustronny
Hoof knife double edged
Nóż do kopyt z drewnianą rączką.
Hoof knife with wooden handle.

Art. 59001

Obcęgi do kopyt
Hoof nipper
Obcęgi z ogumowaną rączką. Rozmiary: 14”, 15“
Hoof nipper with rubber handle. Sizes 14”, 15“

Art. 59007

Tarnik do kopyt z rączką
Hoof rasp with handle
Tarnik do kopyt z bardzo ostrymi i głębokimi nacięciami po jednej stronie
bardziej gładkimi do wyrównania powierzchni kopyta z drugiej. Z rączką.
Długość 14”.
Hoof rasp with sharp and deep teeth on one side and fine file on the other
for hoof trimming. Comes with a handle. Length: 14”.

Art. 59100

www.interapi.pl
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Naturalny smar do kopyt
Natural ointment for hooves

Zielony smar do kopyt
Green ointment for hooves

Żel do kopyt
Gel for hooves OILY GEL

Naturalny smar do kopyt opracowany dla higieny,
ochrony i elastyczności kopyt. Stworzony na bazie
naturalnych substancji takich jak smalec, lanolina,
wosk pszczeli i oleje roślinne.

Zielony smar do kopyt na bazie olejków mineralnych,
wzbogacony olejkiem tymiankowym, stworzony
dla higieny, ochrony i elastyczności kopyt.

Żel do kopyt, który dzięki specjalnej formule,
stanowi mieszankę smaru i żelu do kopyt.
Oleiste składniki dodają elastyczności, podczas
gdy żel polepsza nawilżenie warstwy rogowej
kopyta.

Natural hoof ointment formulated for hoof hygiene,
protection and improved elasticity, based on all
natural substances such as suet, lanolin, virgin
beeswax and vegetable oils.

Green hoof ointment based on mineral oils
and thyme oil formulated for hoof hygiene,
protection and improved elasticity.

Art. 556

Art. 501

Opakowanie: Pojemnik 1000 ml
Packaging: 1000 ml pot

Opakowanie: Pojemnik 1000 ml
Packaging: 1000 ml pot

Art. 557

Art. 518

Opakowanie: Wiaderko 3000 ml
Packaging: 3000 ml bucket

A special formula consisting of both a gel and
ointment for hooves. The oily components improve
elasticity while the gel moisturizes the horny layer
of the hoof.

Art. 768
Opakowanie: Pojemnik 1000 ml
Packaging: 1000 ml pot

Opakowanie: Wiaderko 3000 ml
Packaging: 3000 ml bucket

Dziegieć - smoła sosnowa
Vegetable pine tar spray

Olej do kopyt
Natural hoof oil

Płyn na strzałki kopyt
Liquid for frog Villate

Dziegieć przyczynia się do ochrony kopyta, utrudniając
wnikanie zanieczyszczeń i wilgoci oraz utrzymując je
w stanie właściwej higieny i kondycji. Dostępny w
czystej postaci płynnej lub rozcieńczonej w spray’u.

Olej do kopyt stworzony dla higieny, ochrony
i elastyczności kopyta na bazie cennych, naturalnych
substancji takich jak olejki roślinne, lanolina, wosk
pszczeli, łój i ekstrakt z żywicy sosnowej.

Doskonały środek do kopyt z propolisem – usuwa
zanieczyszczenia i utrzymuje strzałki kopytowe we
właściwej higienie i kondycji.

The tar protects the hooves by hindering attacks
of polluting agents and keeps them in a clean/
hygienic state. Available in a pure liquid form or
diluted with a sprayer.

Oil for hooves made for hoof hygiene, protection
and improved elasticity, based on all natural
substances such as suet, lanolin, virgin beeswax,
vegetable oils and pine resins.

Art. 784 Butelka 500 ml spray | 500 ml bottle spray
Art. 504 Pojemnik 1000 ml | 1000 ml pot

Art. 428 Butelka 500 ml | 500 ml bottle

2015 | 2016

Excellent, propolis-based hoof cleaner. It removes
impurities and keeps the frog in an optimal
hygienic state.

Art. 503 Butelka 500 ml | 500 ml bottle
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Szara glinka chłodząco-łagodząca
Grey poultice Flogestine Grigia

Różowa glinka rozgrzewająca
Pink poultice Flogestine Rosa

Wspomaga pielęgnację i właściwą kondycję
nóg i ścięgien konia sportowego
poprzez działanie chłodząco-łagodzące.

Wspomaga pielęgnację i właściwą kondycję
nóg i ścięgien konia sportowego
poprzez działanie rozgrzewające.

Supports proper care of the legs and tendons
of sport horses thanks to its cooling-soothing effect.

Supports proper care of the legs and tendons
of sport horses thanks to its warming effect.

Art. 550 Pojemnik 1 kg | 1 kg pot
Art. 552 Wiaderko 4 kg | 4 kg bucket

Art. 551 Pojemnik 1 kg | 1 kg pot
Art. 553 Wiaderko 4 kg | 4 kg bucket

Żel na bazie arniki | Arnica Gel
Relaksujący żel opracowany specjalnie
dla koni sportowych. Dzięki swoim naturalnym
składnikom zapewnia nogom konia
ulgę po długim wysiłku.
Relaxing gel developed especially for sport horses.
Thanks to its natural ingredients, it helps provide
relaxation to the horse’s legs.

Art. 773 Butelka 250 ml | 250 ml bottle
Art. 774 Butelka 500 ml | 500 ml bottle
Art. 775 Butelka 1000 ml | 1000 ml bottle
Suchy szampon dla siwych koni
Dry shampoo for grey horses
Preparat ma konsystencję płynną
i nie wymaga użycia wody.
Liquid form. Used without water.

Art. 513
Butelka 500 ml
Packaging: 500 ml bottle

Żel relaksujący do ścięgien
Relax Gel
Żel z naturalnymi składnikami: arniką, malwą,
nagietkiem i mentolem opracowany specjalnie
dla koni sportowych.
Relax gel with all natural substances such as
arnica, mallow, marigold and menthol dedicated
for the treatment of the competition horse’s limbs.

Art. 507 Pojemnik 500 ml | 500 ml pot
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Zielona glinka
chłodząco-łagodząca
Green poultice Creta Verde
Glinka mineralna zawierająca mieszaninę ziół.
Wspomaga pielęgnację i właściwą kondycję
nóg i ścięgien.
Mineral poultice containing a mixture of herbs.
Supports proper care of the legs and tendons.

Art. 505 Pojemnik 1 kg | 1 kg pot
Art. 506 Wiaderko 4 kg | 4 kg bucket

Wcierka | Ointment BLUE GEL
Wcierka rozgrzewająco-łagodząca. Najlepsza
pomoc w łagodzeniu zmęczenia stawów,
mięśni i ścięgien.
Warming and soothing ointment.
The best support in reducing tiredness
of joints, muscles and tendons.

Art. 770 Butelka 250 ml | 250 ml bottle
Art. 771 Butelka 500 ml | 500 ml bottle
Art. 772 Butelka 1000 ml z dozownikiem
1000 ml dosing bottle

Szampon odżywczo-ochronny
Nourishing and protective
shampoo
Szampon opracowany specjalnie
dla końskiej sierści, grzywy
i ogona z dodatkiem propolisu.
Propolis enriched shampoo,
specially formulated for the
horse’s coat and hair.

Art. 530
Butelka 1000 ml
Packaging: 1000 ml bottle

Szampon dla siwych koni
Shampoo for grey horses
Wzbogacony specjalnymi
substancjami eliminuje
żółte plamy. Przywraca biały
odcień sierści, delikatny dla skóry
konia.
Enriched with special substances,
it eliminates yellow spots
restoring the horse’s natural
white tone of coat. Delicate and
safe on the horse’s skin.

Art. 786
Butelka 1000 ml
Packaging: 1000 ml bottle

www.interapi.pl
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Lotion do sierści, grzywy i ogona
Mane, tail and coat
lotion HORSE SHEEN

Gumki do grzywy
Braiding bands

Nadaje wspaniały połysk, zapobiega
splątywaniu oraz zapewnia jedwabistą
miękkość grzywy i ogona.

Art. 59005

Opakowanie | Packaging: 500 szt. | pcs

0003
0010

biały | white
czarny | black

Keeps the horse’s coat, tail and mane
shiny, easy to groomand dust free.

Gumki do grzywy
Braiding bands

Art. 514
Butelka 500 ml | Packaging: 500 ml bottle

Wygodne opakowanie z uchwytem zapinane na napę.
Podwójna ilość gumek - aż 1000 sztuk w opakowaniu!

Art. 565
Butelka 1000 ml | Packaging: 1000 ml bottle

In a handy bag with handle, fastened with snaps.
Now: 1000 pieces in bag!

Art. 59000
0003
0010

biały | white
czarny | black

W-STOP

ENERGY FAST

Mieszanka paszowa, uzupełniająca dla koni w postaci pasty
do stosowania doustnego na bazie ekstraktów roślinnych o
działaniu proteolitycznym.

Mieszanka paszowa, uzupełniająca dla koni w postaci doustnej pasty na bazie: L-glutaminy,
E.F.A. i tauryny - powszechnie znanych w literaturze naukowej jako natychmiast działające
uzupełnienie energetyczne. Do stosowania przed zawodami i po intensywnym lub
długotrwałym wysiłku.

Complementary feed for horses in the form of a paste, given
orally. Based on vegetable extracts with proteolytic properties

Art. 542

Tuba 40 g | Packaging: 40 g tube

Complementary feed for horses in the form of oral paste based on: L-Glutamine, E.F.A.
and taurine - widely known in scientific literature as supplements giving immediate energy.
For use before competition and after intense or prolonged effort.

Art. 585
REIDROFRUIT
Mieszanka paszowa w płynie dla koni. Stworzona
na bazie sodu i potasu – pierwiastków pomocnych
w uzupełnieniu poziomu soli mineralnych. Smak
jabłkowy, w wygodnej butelce z dozownikiem.
Complementary horse feed in liquid form. Made on
the base of sodium and potassium, for restoring these
mineral salts which are lost though sweating. Apple
flavoured, handy
bottle with dispenser.

Art. 885
Butelka 1000 ml | 1000 ml bottle

Maść poślizgowa | Slide Gel
Slide gel został przygotowany specjalnie do ochrony kończyn konia
i wszystkich obszarów jakie mogą wchodzić w kontakt z przeszkodami.
Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia urazu. Wskazany podczas
konkurencji cross.
Slide gel formula was made to protect the
horse’s limbs and other area’s prone to injuries.
Thanks to its slippery properties, it reduces
the chance of skin injuries. Particurarly suitable
for crosscountry competitions.

Art. 887
Wiaderko 3 kg | Packaging: 3 kg bucket

2015 | 2016

Tuba 80 g | Packaging: 80 g tube

Sól himalajska
Himalayan salt
Lizawka z naturalnej soli krystalicznej
dla koni, zawierająca niezbędne składniki
mineralne i pierwiastki śladowe.
Natural crystal salt lick for horses.
Contains vital minerals and trace
elements.
Sód: 97,5% g (NaCl)

Art. 99920
Waga | Weight: 2-3 kg

Płyn przeciwko obgryzaniu
przedmiotów przez konie
Crib Stop
Produkt o bardzo nieprzyjemnym, gorzkim smaku.
Zapobiega niepożądanemu gryzieniu przez konie
elementów boksów, itp. Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Extremely unpleasant and bitter taste. It prevents horses
from biting undesired objects. Safe and non toxic for both
humans and animals.

Art. 802
Butelka 500 ml | Packaging: 500 ml bottle
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Preparaty zapachowe Flai Stop | Aromatic preparations Flai Stop
Wszystkie preparaty z serii Flai Stop oparte są na bazie naturalnych olejków eterycznych z geranium i cytrynowca.
All aromatic preparations Flai Stop are based on natural geranium and citronella perfume oils.

Szampon | Shampoo Flai Stop

Roll-on | Roll-on Flai Stop

Szampon zapachowy dla koni.

Zalecany do użycia na delikatnych częściach
ciała konia i okolicach oczu.

Perfume shampoo for horses.

Art. 788

Opakowanie: Butelka 1000 ml
Packaging: 1000 ml bottle

Recommended to use on horse’s sensitive
body parts and area around the eye.

Art. 519

Opakowanie: Roll-on 50 ml | Packaging: 50 ml roll-on

Żel | Gel Flai Stop

Spray | Spray Flai Stop

Zalecany do użycia na delikatnych częściach ciała konia i okolicach oczu.

Art. 515

Recommended to use on horse’s sensitive body parts and area around the eye.

Opakowanie: Butelka 500 ml | Packaging: 500 ml bottle

Art. 529

Opakowanie: Butelka 1000 ml | Packaging: 1000 ml bottle

Art. 516

Opakowanie: Pojemnik 500 ml | Packaging: 500 ml pot

PIELĘGNACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH | LEATHER CARE
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Olej do skór | Leather oil

Smar do skór | Leather grease

Lanolina, która jest zawarta w produkcie, wnika głęboko odżywiając skórę
i nadając jej elastyczności, wosk pszczeli tworzy warstwę ochronną.

Smar, który dzięki naturalnym składnikom, dogłębnie odżywia skórę
pozostawiając ją elastyczną, gładką, odporną na wodę, pot konia oraz kurz.

The lanolin present in the product penetrates deeply, nourishing and
giving the leather elasticity. The beeswax creates a protective layer.

Leather grease, thanks to its natural ingredients, deeply penetrates the leather
nourishing it thoroughly. This product makes the leather water -proof and resistant
to the corrosion caused by the horse’s sweat, dust and atmospheric agents.

Art. 568
Art. 409

Butelka 500 ml | Packaging: 500 ml bottle
Butelka 1000 ml | Packaging: 1000 ml bottle

Mydło glicerynowe w kostkach
Leather soap bar with glycerine
Mydło wykonane na bazie gliceryny i substancji czyszczących idealnie
nadaje się do pielęgnacji siodeł i uprzęży. Dzięki właściwościom
odżywczym skóra stajesię elastyczna i mocna.
Glycerine based soap bar containing cleaning substances is ideal for
cleaning saddles and other leather products. The soap bar’s nourishing
properties keep the leather flexible and strong.

Art. 567

Kostka 200 g | Packaging: 200 g bar

Art. 533
Art. 800

Pojemnik 1000 ml | Packaging: 1000 ml can
Pojemnik 500 ml | Packaging: 500 ml can

Balsam do skór | Leather balm
Balsam przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji wszystkich artykułów
ze skóry. Dzięki naturalnym składnikom i olejkowi z jojoby, wnika głęboko
w skórę, skutecznie ją uelastycznia i odżywia.
The leather balm is suitable for all leather products. Thanks to its natural
ingredients and jojoba oil it penetrates the leather deeply, nourishing
it and improving elasticity.

Art. 517
Pojemnik 500 ml | Packaging: 500 ml can

Mydło glicerynowe w spray’u | Glycerine spray soap
Mydło w spray’u to produkt na bazie gliceryny i detergentów przeznaczonych do czyszczenia
wszystkich artykułów ze skóry. Posiada właściwości odżywcze i czyszczące, dzięki którym siodła,
buty, uprzęże itp. stają się bardziej elastyczne i miękkie, powracając do naturalnego stanu skóry.
The soap spray is based on glycerine and detergents, designed for the cleaning
of all leather products. It has both cleaning and nourishing properties, thanks
to which saddles, shoes, harnesses etc. become softer and more flexible,
restoring the leather’s natural condition.

Art. 566

Butelka 500 ml | Packaging: 500 ml bottle
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