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diamond

Diamond Collection is a line of glamour products intended to give 
you an extraordinary feeling of beauty. The 2019 Collection products 

come in white-grey colors with beige-gold or pink finishing. 
All Diamond products are embroidered with characteristic floral 

ornaments, decorated with Swarovski® crystals. 

Diamond to linia produktów glamour, dzięki którym poczujecie się 
pięknie i wyjątkowo. W sezonie 2019 kolekcja Diamond występuje 

w biało-szarej odsłonie, ze zdobieniami w beżowo-złotych oraz 
różowych odcieniach. Charakterystyczne dla tej linii są haftowane, 

kwiatowe ornamenty, subtelnie połyskujące dzięki kryształom 
Swarovskiego®. 
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GB PL

Diamond Saddle Pad Czaprak Diamond

Unique saddle pad made of durable, quilted 
B-NEV™ fabric decorated with pastel cords. 
Perfectly fits the horse’s back. Inner Evolon® layer 
has a great moisture-absorbing, breathing and 
drying properties. Evolon® also prevents hair from 
stucking in, making the Diamond Saddle Pad easy 
to maintain.

Wyjątkowy czaprak, wykonany z pikowanej, lekko po-
łyskującej tkaniny B-NEV™, ozdobiony pastelowymi 
sznurami. Idealnie dopasowany do anatomicznych 
kształtów konia.  Dzięki wewnętrznej warstwie - włók-
ninie Evolon®, posiada szczególne właściwości chłon-
ne, oddychające i osuszające. Nie zatrzymuje włosów 
- pozostają na wierzchu, co ułatwia utrzymanie cza-
praka w czystości.

Materiał zew.:

Materiał wew.:
Wypełnienie:  
Wykończenie: 
 

Dodatki: 
Rodzaj:
Rozmiar:

Outer material:

Inner material:

Filling:  
Finishing: 
 

Extras:  
Discipline:
Size:

quilted B-NEV™ (60% cotton, 
40% polyester)
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide)
polyfill wadding 500g 
cotton band (100% cotton), two 
decorative cords (powder-pink, 
beige-gold)
Swarovski® Crystals 
jumping, dressage
COB, FULL

pikowana tkanina B-NEV™ 
(60% bawełna, 40% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
włóknina poliestrowa 500g
bawełniana lamówka (100% bawełna), 
dwa dekoracyjne sznury (pudrowo 
- różowy i beżowo – złoty) 
kryształy Swarovskiego® 
skokowy, ujeżdżeniowy 
COB, FULL

white

grey
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GB PL

Diamond Long Ear Net Nauszniki Długie Diamond

Hand-made using fine cotton knitting yarn and 
decorative stitch. Features an elongated front part, 
which protects horse’s head more tightly. Allows 
connecting with a noseband.

Wykonane ręcznie z cienkiej włóczki bawełnianej, 
wykończone dekoracyjnym ściegiem, o charakte-
rystycznym, wydłużonym kształcie z możliwością 
połączenia z nachrapnikiem.

Material:
Ears:
Extras: 
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
elastic fabric 
Swarovski® Crystals 
COB, FULL 

Materiał:
Uszy:
Dodatki:
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna)
dzianina elastyczna 
kryształy Swarovskiego® 
COB, FULL

white

grey
Hand

Made
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GB PL

Diamond Fleece Bandages Owijki Polarowe Diamond

Made of a high quality fleece, resistant to stret-
ching. Fastened with strong velcro. Do not curl, 
deform or pill.

Wykonane z dbałością o detal, zapinane na mocne 
rzepy. Nie zawijają się, nie odkształcają i nie mechacą. 

Material: 
Extras: 
Size: 
Packing:

320g anti-pilling fleece (100% polyester)  
Swarovski® Crystals 
FULL 10 x 350 cm 
2 pcs.

Materiał:
Dodatki: 
Rozmiar:
Opakowanie:

polar antypilling 320g (100% poliester) 
kryształy Swarovskiego® 
FULL 10 x 350 cm 
2 szt.

white

grey
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GB PL

Diamond Dry & Light Cotton Rug Derka Bawełniana Dry & Light Diamond

Made of jersey, finished with glossy B-NEV™ fabric. 
Bordered with gentle cotton band and decorated 
with two elegant pastel cords. Absorbs moisture very 
well and allows skin to breathe which prevents the 
body from overheating. Smooth outer prevents the 
rug from sawdust stucking in. 

Wykonana z dzianiny, potocznie zwanej dresową, 
ozdobiona połyskującą tkaniną B-NEV™. Obszyta 
delikatną bawełnianą lamówką, wykończona dwoma 
pastelowymi sznurami. Doskonale wchłania wilgoć. 
Pozwala skórze oddychać, nie poci, nie przegrzewa 
i nie łapie trocin.

Material:
Extras:  

Finishing: 
 
Fastening: 

Size:

jersey (90% cotton, 10% polyester) 
B-NEV™ fabric (60% cotton, 40% polyes-
ter) decorated with Swarovski® Crystals
two decorative cords (powder-pink, 
beige-gold) 
single buckle in front and a cord under 
the tail 
M - XL

Materiał:
 
Dodatki: 
 

Wykończenie: 
 
Zapięcie: 

Rozmiar:

dzianina dresowa (90% bawełna, 
10% poliester) 
tkanina B-NEV™ 
(60% bawełna, 40% poliester), 
kryształy Swarovskiego® 
dwa sznury (pudrowo - różowy 
i beżowo – złoty) 
pojedyncze z przodu i sznur pod 
ogon 
M - XL

grey
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Diamond Bag Torba Diamond

Casual bag which perfectly harmonizes with differ-
ent wardrobe colors. The fashionable, elongated 
shape makes it easy to use it in many stylizations. 
Made of slightly glossy B-NEV ™ fabric, reinforced 
with foam, equipped with internal pockets and fas-
tened with a single buckle.

Casualowa torba, która doskonale współgra z różnymi 
kolorami garderoby. Modny, wydłużony kształt powo-
duje, że można ją wykorzystać w wielu stylizacjach. 
Wykonana z lekko połyskującej tkaniny B-NEV™, 
wzmocniona pianką, wyposażona w wewnętrzne 
kieszenie, zabezpieczona pojedynczym zapięciem. 

Outer material: 

Inner material:
Inner layer:
Extras: 
Size:

B-NEV™ fabric (60% cotton, 
40% polyester) 
lining (100% polyester) 
polyurethane foam 
Swarovski® Crystals 
40 x 35 x 15 cm, belt 55 cm

Materiał zew.: 

Materiał wew.:
Warstwa wew.: 
Dodatki: 
Wymiary:

tkanina B-NEV™ (60% bawełna, 
40% poliester) 
podszewka (100% poliester) 
pianka poliuretanowa 
kryształy Swarovskiego® 

40 x 35 x 15 cm, pasek 55 cm

grey
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SPoRT

The 2019 Sport collection is dominated by products in three lines: 
Elegant with ropes, Stripe with belts, and Easy with contrasting rims. 
Each line features three color schemes with white being the common 

denominator. The new 2019 collection is offered in black with grey, 
navy with red and burgundy with green. All products are decorated 
with embroideries in a brocade shade of either gold, silver or pink.

W sezonie 2019 w kolekcji Sport dominują produkty w trzech 
wariantach: Elegant ze sznurami, Stripe z pasami i Easy 

z kontrastowymi lamówkami. W każdym z wariantów występują 
trzy linie kolorystyczne, dla których wspólnym mianownikiem 
jest biel. Kolekcja Sport w nowej odsłonie to: czerń z szarością, 

granat z czerwienią oraz bordo z zielenią. Każda z linii ozdobiona 
jest haftami w trzech odcieniach brokatowego złota, 

srebra i różu.
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Sport Elegant Saddle Pad Czaprak Elegant Sport

Made of strong denim, decorated with two elegant 
braided cords. Inner Evolon® layer features exceptional 
moisture absorbing, breathing and drying properties. 
In addition, Evolon® prevents hair from stucking in 
which makes the pad easy to maintain. 

Wykonany z drelichu o mocnym splocie, ozdobiony 
dwoma dekoracyjnymi sznurami. Wewnętrzna war-
stwa czapraka z włókniny Evolon® posiada szcze-
gólne właściwości chłonne, oddychające i osuszają-
ce. Nie zatrzymuje włosów – pozostają na wierzchu, 
co ułatwia utrzymanie czapraka w czystości. 

Outer material:
 
Inner material:
 
Filling: 
Discipline: 
Size:

quilted denim (65% cotton, 
35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
polyfill wadding 500g 
jumping, dressage 
PONY, COB, FULL

Materiał zew.: 
 
Materiał we.:
Wypełnienie: 
Rodzaj:
Rozmiar:

drelich pikowany (65% bawełna, 
35% poliester) 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid) 
włóknina poliestrowa 500g 
skokowy, ujeżdżeniowy 
PONY, COB, FULL

black / white-silver cordswhite / red-navy cords

white / black-silver cords

white / burgundy-green cords

navy / white-red cords

burgundy / white-green cords
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Easy Sport Saddle Pad Czaprak Easy Sport

Made of strong denim, decorated with contrasting 
band. Inner Evolon® layer features exceptional mois-
ture absorbing, breathing and drying properties. In 
addition, Evolon® prevents hair from stucking in 
which makes the pad easy to maintain.

Wykonany z drelichu o mocnym splocie, ozdobiony 
kontrastową lamówką. Wewnętrzna warstwa czapra-
ka z włókniny Evolon® posiada szczególne właściwo-
ści chłonne, oddychające i osuszające. Nie zatrzymuje 
włosów – pozostają na wierzchu, co ułatwia utrzyma-
nie czapraka w czystości. 

Outer material:
 
Inner material:
 
Filling:
Discipline: 
Size:

quilted denim (65% cotton, 
35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
polyfill wadding 500g 
jumping, dressage 
PONY, COB, FULL

Materiał zew.: 
 
Materiał wew.:
Wypełnienie: 
Rodzaj:
Rozmiar:

drelich pikowany (65% bawełna, 
35% poliester) 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid) 
włóknina poliestrowa 500g 
skokowy, ujeżdżeniowy 
PONY, COB, FULL

green with burgundy band

grey with black band

red with navy band
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Sport Stripe Saddle Pad Czaprak Sport Stripe

Made of strong denim, decorated with contrasting 
band. Inner Evolon® layer features exceptional mois-
ture absorbing, breathing and drying properties. 
In addition, Evolon® prevents hair from stucking in 
which makes the pad easy to maintain.

Wykonany z drelichu o mocnym splocie, ozdobiony 
dwukolorowymi, kontrastowymi pasami. Wewnętrzna 
warstwa czapraka z włókniny Evolon® posiada szcze-
gólne właściwości chłonne, oddychające i osuszają-
ce. Nie zatrzymuje włosów – pozostają na wierzchu, 
co ułatwia utrzymanie czapraka w czystości. 

Outer material: 

Inner material:

Filling: 
Discipline: 
Size:

quilted denim (65% cotton, 
35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
polyfill wadding 500g 
jumping, dressage 
PONY, COB, FULL

Materiał zew.: 
 
Materiał wew.:
Wypełnienie: 
Rodzaj:
Rozmiar:

drelich pikowany (65% bawełna, 
35% poliester) 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid) 
włóknina poliestrowa 500g 
skokowy, ujeżdżeniowy 
PONY, COB, FULL

black with white-grey stripe

burgundy with white-green stripe

navy with white-red stripe
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Sport Stripe Ear Net Nauszniki Stripe Sport

Machine-made of fine cotton knitting yarn and soft 
cotton canvas. Decorated with two contrasting stripes. 
Finished with cotton band in the product’s colour.

Wykonane maszynowo z delikatnej włóczki bawełnia-
nej. Ozdobione dwoma kontrastowymi pasami, wykoń-
czone bawełnianą lamówką w kolorze produktu. 

Material:
Ears: 
Finishing: 
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
cotton fabric 
cotton band, two contrasting stripes 
PONY, COB, FULL

Materiał: 
Uszy: 
Wykończenie: 

Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna) 
płótno bawełniane 
lamówka bawełniana, 
dwa kontrastowe pasy 
PONY, COB, FULL

black with white-grey stripe

burgundy with white-green stripe

navy with white-red stripe
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Sport Elegant Ear Net Nauszniki Elegant Sport

Hand-made of fine cotton knitting yarn and soft cotton 
canvas. Decorated with two contrasting braided cords.

Wykonane ręcznie z delikatnej włóczki bawełnianej. 
Ozdobione dwoma kontrastowymi sznurami.

Material:
Ears: 
Finishing: 
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
cotton fabric 
elegant braided cords 
PONY, COB, FULL

Materiał: 
Uszy: 
Wykończenie:
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna) 
płótno bawełniane 
dwa ozdobne sznury 
PONY, COB, FULL

black / white-silver cords

burgundy / white-green cords

navy / white-red cords

Hand
Made
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GB PL

Sport Easy Ear Net Nauszniki Easy Sport

Machine-made of fine cotton knitting yarn and soft 
cotton canvas. Finished with contrasting band.

Wykonane maszynowo z delikatnej włóczki bawełnia-
nej. Wykończone kontrastową lamówką.

Material:
Ears: 
Finishing: 
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
cotton fabric 
cotton band 
PONY, COB, FULL

Materiał: 
Uszy: 
Wykończenie:
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna) 
płótno bawełniane 
lamówka bawełniana 
PONY, COB, FULL

green with burgundy band

grey with black band

red with navy band
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Sport Fleece Bandages Owijki Polarowe Sport

Made of the high quality, stretch-resistant fleece. 
Do not curl or deform. Attached with strong velcro 
in contrasting colour that assure the optimum pressure.

Wykonane z wysokiej jakości polaru. Zapinane na 
mocne rzepy. Odporne na wyciąganie. Nie zawijają się, 
nie odkształcają i nie mechacą. Zapewniają optymalny 
docisk.

Material: 
Size: 
Packing:

320 anti-pilling fleece (100% polyester) 
PONY 8 x 250 cm, FULL 10 x 350 cm 
2 pcs.

Materiał: 
Rozmiar: 
Opakowanie:

polar antypilling 320g (100% poliester) 
PONY 8 x 250 cm, FULL 10 x 350 cm 
2 szt.

black grey with black burrs

navy green with burgundy burrs

burgundy red with black burrs



30

GB PL

Sport Stripe Dry & Light Cotton Rug Derka Bawełniana Dry & Light Stripe Sport

Made of jersey, finished with two contrasting stripes, 
decorated with  cotton band in product’s colour. 
Absorbs moisture very well and allows skin to breathe 
which prevents the body from overheating. Smooth 
outer prevents the rug from sawdust stucking in. 

Wykonana z dzianiny, potocznie zwanej dresową, 
ozdobiona dwoma kontrastowymi pasami. Wykończo-
na bawełnianą lamówką w kolorze produktu. Dosko-
nale wchłania wilgoć. Pozwala skórze oddychać, nie 
poci, nie przegrzewa i nie łapie trocin.

Material: 
Fastening: 
 
Size:

jersey (90% cotton, 10% polyester) 
single buckle in front and a cord 
under the tail 
S - XXL

Materiał: 
 
Zapięcie:
Rozmiar:

dzianina dresowa (90% bawełna, 
 10% poliester) 
pojedyncze z przodu i sznur pod ogon 
S – XXL

navy with white-red stripe

burgundy with white-green stripe

black with white-grey stripe
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Sport Easy Fleece Rug Derka Polarowa Easy Sport

Made of a high quality fleece and finished with con-
trasting trimming. Features great drying and mois-
ture-absorbing properties. Very easy to maintain, 
keeps the original shape for long. 

Wykonana z wysokiej jakości polaru. Wykończona 
kontrastową lamówką. Doskonale osusza i odprowa-
dza wilgoć. Długo utrzymuje pierwotny wygląd. 

Material: 
Fastening: 
 
Size:

320 anti-pilling fleece (100% polyester) 
single buckle in front and a cord 
under the tail 
S - XXL

Materiał: 
Zapięcie: 

Rozmiar:

polar antypilling 320g (100% poliester) 
pojedyncze z przodu, sznurek 
pod ogon 
S - XXL

grey with black band

red with navy band

green with burgundy band
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Sport Memory Half Pad Pad Memory Sport

Perfectly absorbs shocks and protects the horse’s 
back against injuries and abrasions. Three-layer, 
Memory Foam structure provides comfort for both 
the rider and the horse. Cover’s outer part made of 
strong B-NEV™ fabric. Evolon® lining provides natural 
thermoregulation and prevents the pad from moving. 
Free-neck system guarantees excellent airflow.

Doskonale amortyzuje uderzenia oraz chroni grzbiet 
przed obiciami i otarciami. Zastosowanie pianki ter-
moplastycznej Memory w układzie typu „sandwich” 
znacznie poprawia komfort użytkowania zarówno 
konia, jak i jeźdźca. Zewnętrzna część pokrowca  wy-
konana została z tkaniny B-NEV™, a wewnętrzna 
z włókniny Evolon®, zapewniającej naturalną termore-
gulację oraz zapobiegającej przesuwaniu się podkład-
ki. Siatka dystansowa na kłębie gwarantuje doskonały 
przepływ powietrza. 

Cover: 
 
Filling: 
Extras: 
Size:

B-NEV™ (60% cotton, 40% polyester), 
Evolon® (70% polyester, 30% polyamide) 
Memory Foam Technology™ 
free neck system 
COB, FULL

Pokrowiec: 
 
 
Wypełnienie: 
Dodatki: 
Rozmiar:

tkanina B-NEV™ (60% bawełna, 
40% poliester), Evolon® (70% polie-
ster, 30% poliamid) 
Memory Foam Technology™ 
free neck system 
COB, FULL

black grey

white green

navy red
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maSTER

Master Collection products stand out for their technologically 
advanced solutions. The collection includes Master Cut® Saddle Pad 

- absolute novelty in the equestrian market. you will certainly also 
appreciate the usability of our new Multi Rug as well as other products 

from Magnetic Field Therapy and Latex Sponge Technology lines. 
Master Collection products are available in classic colors: black, white 

and navy blue with characteristic turquoise inserts.

Kolekcja Master wyróżnia się zaawansowanymi technologicznie 
rozwiązaniami. Znajdziecie tu czaprak Master Cut® – nowość 

na jeździeckim rynku. Z pewnością docenicie też walory użytkowe 
naszej nowej Multi derki oraz produkty z linii Magnetic Field 

Therapy czy Latex Sponge Technology. W kolekcji Master 2019 
postawiliśmy na klasyczną kolorystykę: czerń, biel i granat 

z charakterystycznymi, turkusowymi elementami. 
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Master Cut™ Saddle Pad Czaprak Master Cut™

Absolute novelty in the saddle pad market! Mas-
ter Cut™ is a totally new approach to the protection 
and care of the horse’s back. The uniqueness of the 
Master Cut™ saddle pad comes from lack of stitch-
es, tapes or other stiffening elements in the spine part. 
Instead of that, we used a distance mesh around the 
withers, which guarantees the perfect form, “free with-
ers” and excellent airflow. A unique cut makes the sad-
dle pad fit perfectly to the horse’s back. It is extremely 
light, made of quilted, slightly  glossy B-NEV™ fabric. 
An additional advantage is the Evolon® fabric lining 
with absorbent, breathing and drying properties.

Design protected within the European Union under 
the industrial design rights.

Premierowa odsłona, nowość na czaprakowym rynku!  
Master Cut™ to nowa filozofia w obszarze pielęgnacji 
i ochrony grzbietu. Wyjątkowość czapraka Master Cut™ 
polega na tym, że w części grzbietowej pozbawiony 
został przeszyć, taśm oraz innych elementów usztywnia-
jących. Zamiast tego w okolicach kłębu zastosowana zo-
stała siatka dystansowa, która odpowiada za perfekcyjną 
formę, wolny kłąb oraz zapewnia doskonały przepływ 
powietrza. Unikalny krój idealnie dopasowuje czaprak do 
grzbietu. Jest wyjątkowo lekki, wykonany z pikowanej, 
lekko połyskującej tkaniny B-NEV™. Dodatkowym atu-
tem jest podszycie z włókniny Evolon® o właściwościach 
chłonnych, oddychających i osuszających. 

Wzór zastrzeżony, podlega ochronie prawnej na terenie 
Unii Europejskiej.

Outer material:
Inner material:
 
Filling: 
Extras: 
Discipline:
Size:

B-NEV™ (60% cotton, 40% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 30% poly-
amide) 
polyfill wadding 500g 
free neck system 
jumping, dressage 
FULL

Materiał zew.:
Materiał wew.: 
Wypełnienie: 
Dodatki: 
Rodzaj:
Rozmiar:

B-NEV™ (60% bawełna, 40% poliester) 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid) 
włóknina poliestrowa 500g 
free neck system 
skokowy, ujeżdżeniowy 
FULL

black

white
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Master Magnetic Saddle Pad Czaprak Magnetyczny Master

Highly recommended for horses exposed to back’s 
overload. Magnetic Field Therapy™ featured in sad-
dle pads has got great influence on horse’s back flex-
ibility. Made of durable, slightly glossy B-NEV™ fab-
ric, quilted with Evolon® with exceptional absorbing, 
breathing and drying properties. In the back part the 
saddle pad is reinforced with an additional layer of 
nonwoven fabric which prevents from bruises.

Design protected within the European Union under 
the industrial design rights.

Szczególnie polecany dla koni pracujących – w treningu 
sportowym, czy w rekreacji. Zastosowanie technologii 
Magnetic Field Therapy™ pozytywnie wpływa na popra-
wę elastyczności grzbietu. Czaprak magnetyczny Master 
wykonany został z pikowanej, lekko połyskującej tkaniny 
B-NEV™, odpornej na przetarcia i utratę koloru. Posiada 
podszycie z włókniny Evolon® o wyjątkowych właści-
wościach chłonnych, oddychających i osuszających. 
W części grzbietowej dodatkowa warstwa włókniny 
chroni przed obiciami.

Wzór zastrzeżony, podlega ochronie prawnej na tere-
nie Unii Europejskiej.

Outer material: 

Inner material:
 
Filling: 
Magnets: 
 
 
Discipline:
Size:

B-NEV™ (60% cotton, 
40% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
polyfill wadding 500g 
10 pcs. Neodymium Magnetic 
Activators (NMA) 3650 Gauss / pc, 
secured with PVC foil 
jumping, dressage 
PONY, COB, FULL

Materiał zew.:
Materiał wew.:
Wypełnienie: 
Magnesy: 
 
 
 
Rodzaj:
Rozmiar:

B-NEV™ (60% bawełna, 40% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid) 
włóknina poliestrowa 500g 
10 sztuk neodymowych aktywato-
rów magnetycznych (NMA) o mocy 
3650 Gauss /szt., zabezpieczone 
folią PVC 
skokowy, ujeżdżeniowy 
PONY, COB, FULL

black

white
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Master Latex Stripe Saddle Pad Czaprak Latex Stripe Master

In the back part reinforced with a layered combination 
of unique materials, based on latex foam. Three-lay-
er, “sandwich” system greatly improves the comfort 
of both horse and rider. Latex Sponge Technology™ 
saddle pad features also Evolon® fabric with excep-
tional absorbing, breathing and drying properties.

Design protected within the European Union under 
the industrial design rights.

W części grzbietowej wzmocniony warstwową kom-
binacją unikalnych materiałów, których fundament 
stanowi pianka lateksowa. Zastosowanie jej w układzie 
typu „sandwich” znacznie poprawia komfort użytko-
wania zarówno konia, jak i jeźdźca. W czapraku uży-
to włókninę Evolon® o wyjątkowych właściwościach 
chłonnych, oddychających i osuszających.

Wzór zastrzeżony, podlega ochronie prawnej na tere-
nie Unii Europejskiej.

Outer material: 

Inner material:
  
Back: 

Filling:  
Discipline:
Size:

quilted denim (65% cotton, 
35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
B-NEV™ (60% cotton, 40% polyester), 
Latex Sponge Technology™ 
polyfill wadding 500g 
jumping, dressage 
FULL

Materiał zew.: 

Materiał wew.: 
Grzbiet: 

Wypełnienie:  
Rodzaj:
Rozmiar:

drelich pikowany (65% bawełna, 
35% poliester) 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid) 
B-NEV™ (60% bawełna, 40% polie-
ster), Latex Sponge Technology™ 
włóknina poliestrowa 500g 
skokowy, ujeżdżeniowy 
FULL

black

white

navy
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Master Ear Net Nauszniki Master

Handmade of fine cotton yarn. Wykonane ręcznie z delikatnej włóczki bawełnianej. 

Material:
Ears: 
Size:

cotton yarn (100% cotton) 
elastic fabric 
PONY, COB, FULL

Materiał: 
Uszy:
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna)
dzianina elastyczna
PONY, COB, FULL

black

white
Hand

Made



51

GB PL

Master Stripe Ear Net Nauszniki Master Stripe 

Handmade of fine cotton yarn, decorated with two 
contrasting stripes.

Wykonane ręcznie z delikatnej włóczki bawełnianej, 
ozdobione dwoma kontrastowymi paskami.

Material:
Ears: 
Size:

cotton yarn (100% cotton) 
elastic fabric 
PONY, COB, FULL

Materiał: 
Uszy:
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna) 
dzianina elastyczna 
PONY, COB, FULL

Hand
Made

black

white

navy
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Master Latex Magnetic Half Pad Pad Magnetyczny Latex Master

This absolutely amazing half-pad, features two 
unique technologies: Magnetic Field Therapy™ and 
Latex Sponge Technology™. Magnetic Field Ther-
apy™ technology applied in half pads greatly influ-
ences flexibility of the horse’s back. At the same time, 
three-layer system based on Latex Sponge, makes 
the half pad the best among the pads available at 
the market as it can absorb shocks as well as prevent 
from bruises or abrasions. The half pad’s cover made 
of strong Alcantara material and Evolon® guarantees 
natural thermoregulation. Free-neck system ensures 
excellent airflow. 

Jest wyjątkowym padem, w którym wykorzystano 
dwie unikalne technologie:  Magnetic Field Therapy™ 
i Latex Sponge Technology™. Terapia magnetyczna po-
zytywnie wpływa na poprawę elastyczności grzbietu. 
Warstwowa kombinacja materiałów, której fundament 
stanowi pianka lateksowa, najlepiej spośród znanych na 
rynku padów amortyzuje uderzenia oraz chroni grzbiet 
przed obiciami i otarciami. Latex Sponge Technology™ 
w układzie typu „sandwich” znacznie poprawia komfort 
użytkowania zarówno konia, jak i jeźdźca. Zewnętrzna 
część pokrowca wykonana została z tkaniny Alcantara, 
a wewnętrzna z włókniny Evolon®. Siatka dystansowa 
na kłębie gwarantuje doskonały przepływ powietrza.

Cover: 
 

Filling: 
Extras: 
Magnets: 
 

Size:

Alcantara (70% polyester, 30% polyu-
rethane), Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
Latex Sponge Technology™ 
free neck system 
8 pcs. Neodymium Magnetic Stimu-
lators (NMB) Bioflex® Mega Spiral 
1150 Gauss / pc 
FULL

Pokrowiec: 
 

Wypełnienie:
Dodatki: 
Magnesy: 
 

Rozmiar:

Alcantara (70% poliester, 30% poliu-
retan), Evolon® (70% poliester, 
30% poliamid) 
Latex Sponge Technology™ 
free neck system 
8 sztuk neodymowych biostymu-
latrów magnetycznych (NMB) Bioflex® 
Mega Spiral o mocy 1150 Gauss / szt. 
FULL

black
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Master Latex Half Pad Pad Latex Master

Unique three-layer system based on Latex Sponge, 
makes the half pad the best among the pads avail-
able at the market as it can absorb shocks as well 
as prevent from bruises or abrasions. Latex Sponge 
Technology™ with a “sandwich” combination of mate-
rials greatly improves the comfort of both horse and 
rider. The half pad’s cover made of strong Alcantara 
fabric and Evolon® guarantees natural thermoregula-
tion. Free-neck system ensures excellent airflow. 

Unikalna, warstwowa kombinacja materiałów, której 
fundament stanowi pianka lateksowa, najlepiej spośród 
znanych na rynku padów amortyzuje uderzenia oraz 
chroni grzbiet przed obiciami i otarciami. Latex Sponge 
Technology™ w układzie typu „sandwich” znacznie po-
prawia komfort użytkowania zarówno konia, jak i jeźdźca. 
Zewnętrzna część pokrowca  wykonana została z tkani-
ny Alcantara, a wewnętrzna z włókniny Evolon®, zapew-
niającej naturalną termoregulację. Siatka dystansowa 
na kłębie gwarantuje doskonały przepływ powietrza. 

Cover: 

 
Filling: 
Extras:
Size:

Alcantara (70% polyester, 30% poly-
urethane), Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
Latex Sponge Technology™ 
free neck system 
FULL

Pokrowiec: 
 
 
Wypełnienie: 
Dodatki:
Rozmiar:

Alcantara (70% poliester, 30% poliu-
retan), Evolon® (70% poliester, 
30% poliamid) 
Latex Sponge Technology™ 
free neck system 
FULL

black

navy
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Master Softshell Bandages Owijki Softshell Master

High-end bandages for demanding riders. Do not 
stretch, curl or deform. Easy to wash and maintain. 
Made of softshell material with strong velcro faste-
ning. 

Ekskluzywne owijki dla wymagających. Nie wyciąga-
ją się, nie zawijają i nie odkształcają. Łatwe w utrzy-
maniu w czystości. Wykonane z dzianiny softshell. 
Zapinane na mocne rzepy.

Material: 
 
Size: 
Packing:

softshell with membrane 
TPU 320g (100% polyester) 
10 x 350 cm 
2 pcs.

Materiał: 
 
Rozmiar: 
Opakowanie:

softshell z membraną 
TPU 320g (100% poliester) 
10 x 350 cm 
2 szt.

black
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Magnetic Bell Boots Master Kalosze Magnetyczne Master

The Magnetic Field Therapy™ technology used in the 
bell boots makes them highly recommended in injury 
prevention, rehabilitation and as a support treatment 
after abrasions and hoof injuries. Constant Magnetic 
Field reduces pain and eliminates swelling. The bell 
boots are an effective protection of the hoof and pa-
stern against impacts.

Zastosowanie technologii Magnetic Field Therapy™ 
w kaloszach sprawia, iż są one polecane zarówno 
w profilaktyce, rehabilitacji oraz jako wspomaganie 
leczenia po urazach stawu koronkowego i kopyta. 
Działanie pola magnetycznego prowadzi do zmniej-
szenia bólu i eliminacji obrzęków. Mocne zapięcia 
utrzymują kalosze w odpowiedniej pozycji, tym sa-
mym skutecznie chronią kopyta i stawy koronowe 
przed uderzeniami. 

Outer material: 
Inner material: 
Magnets: 
 
 
Size: 
Packing:

Ripstop (100% polyester with PVC) 
Neoprene 
4 pcs. of Neodymium Magnetic 
Activators (NMA) 3650 Gauss / pc, 
2 pcs. in each item 
M - XL 
2 pcs.

Materiał zew.: 
 
Materiał wew.: 
Magnesy: 
 
 
 
Rozmiar: 
Opakowanie:

Ripstop (100% poliester z wykończe-
niem PVC) 
Neopren 
4 szt. neodymowych aktywatorów 
magnetycznych (NMA) o mocy 3650 
Gauss / szt., po 2 magnesy w każdej 
sztuce 
M - XL 
2 szt.

black

white
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Master Magnetic Walking Boots Ochraniacze Spacerowe Magnetyczne Master

Useful for light training or walk (in paddock or wal-
ker). The Magnetic Field therapy effectively elimina-
tes swelling and contains spread of injuries. Woolen 
knitwear lining provides proper thermoregulation 
and gentle micro massage. Comfortable to use, 
easy to put on. 

Przydatne na lekki trening, spacer lub do karuzeli. 
Technologia Magnetic Field Therapy™ skutecznie 
eliminuje obrzęki i zapobiega rozprzestrzenianiu się 
urazów, a podszycie z dzianiny wełnianej Nelson™ 
zapewnia naturalną termoregulację oraz łagodny 
mikromasaż. Wygodne w użytkowaniu, szybkie do 
zakładania.

Outer material: 
Inner material: 
Magnets: 
 
 
Fastening: 
Size: 
Packing:

eco-leather
woolen Nelson™ fabric (100% wool)
8 pcs. Neodymium Magnetic 
Activators (NMA) 3650 Gauss/pc, 
4 pcs in each boot 
2 velcro bands 
FULL 26 x 29cm 
2 pcs.

Materiał zew.: 
Materiał wew.: 
 
Magnesy: 
 
 
 
Zapięcie: 
Rozmiar: 
Opakowanie:

ekoskóra 
dzianina wełniana Nelson™ 
(100% wełna)
8 szt. neodymowych aktywatorów 
magnetycznych (NMA) o mocy 
3650 Gauss / szt., po 4 magnesy 
w każdym ochraniaczu
2 rzepy
FULL 26 x 29cm 
2 szt.

black

white
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Master LegCare™ Magnetic Boots
Master HoofCare™ Magnetic Boots

Ochraniacze Magnetyczne LegCare™ Master
Ochraniacze Magnetyczne HoofCare™ Master

Technologia Magnetic Field Therapy™ to rozwiązanie 
w profilaktyce, rehabilitacji i jako wspomaganie leczenia 
koni ze skłonnościami do opojów - po urazach ścięgien i 
stawów. Magnesy, umiejscowione wzdłuż ścięgien, tworzą 
pole magnetyczne, które, rozszerzając naczynia krwio-
nośne, przyspiesza regenerację tkanek po wysiłku oraz 
usuwanie toksyn. W naturalny sposób wyrównują deficyt 
energetyczny, co pozwala na szybsze uruchomienie pro-
cesów regeneracyjnych organizmu.

Dwuczęściowe ochraniacze magnetyczne składają się 
z zewnętrznego korpusu oraz dopinanych wkładów 
w dwóch wariantach: LegCare™ lub HoofCare™:
• LegCare™– zapewnia ochronę i wspomaga leczenie 
i rehabilitację nóg konia od stawu skokowego do pęcino-
wego.
• HoofCare™ - dzięki zmianie budowy (przedłużeniu formy 
i wzbogaceniu o magnesy) dodatkowo chroni kopyto 
i wspomaga w leczeniu stanów po urazach koronki.

Magnetic Field Therapy™ technology is recommended 
in injury prevention, rehabilitation, and as a support tre-
atment for horses prone to wind puffs and otherwise 
swelling after tendon and joint injuries. Magnets located 
along the tendons, create constant magnetic field that 
dilates blood vessels. This, in turn, speeds up removal 
of toxins and recovery after exercise. Naturally balances 
out energy deficits which allows for faster start of body 
recovery processes. 

Two-piece structure consists of outer main body and vel-
cro-attached pads in two versions: LegCare™ or HoofCare™:
• LegCare™– recommended in injury prevention, sup-
ports treatment after an injury and rehabilitation of the 
horse’s legs from the ankle to the fetlock joint.
• HoofCare™ - elongated shape and extra magnets protect 
the hoof and support the treatment after pastern joint in-
juries.

Materiał: 
 
 
Magnesy: 
 
 
Zapięcie: 
Wykończenie: 
Rozmiar:

Material: 
 
Magnesy: 
 
 
Fastening: 
Finishing: 
Size:

Materiał: 
 
 
 
Wielkość:

Material: 
 
 
Size:

Opakowanie: 
 
Opakowanie:

Opakowanie: 
 
Opakowanie:

Materiał: 
 
 
 
 
Magnesy: 
 
 
 
Zapięcie: 
Wielkość:

Material: 
 
 
 
 
Magnets: 
 
 
Fastening: 
 
Size:

Budowa korpusu:Main body:

Wkład LegCareTM:LegCare™ Pad:

Wkład HoofCareTM:HoofCareTM Pad:

ortalion (100% poliester), siatka dystan-
sowa, mikrofaza, wewnątrz włóknina 
silikonowa 80g 
12 szt. neodymowych aktywatorów ma-
gnetycznych (NMA) o mocy 3650 Gauss 
/ szt. (po 6 magnesów w każdym) 
3 rzepy 
taśma nośna (100% poliester) 
FULL

nylon (100% polyester), mesh fabric, 
microfiber, 80g silicon non-woven inside 
12 pcs. Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss/pc, 12 pcs (6 pcs 
in each boot) 
3 velcro bands 
strong tape (100% polyester) 
FULL

dzianina wełniana (50% wełna, 50% polie- 
ster) połączona z tkaniną bawełnianą 
(100% bawełna), wewnątrz włóknina 
silikonowa 80g 
48 x 42 cm

woolen knitwear (50% wool, 50% poly-
ester) combined with cotton fabric (100% 
cotton) and 80g silicon non-woven inside 
48 x 42 cm

2 szt. (kpl. na dwie nogi: korpus + wkład 
LegCare™) 
2 szt. (komplet na dwie nogi: korpus + 
wkład HoofCare™)

2 pcs. (set for two legs: main body + Leg-
Care™ Pad) 
2 szt. (set for two legs: main body + Hoof-
Care™ Pad)

dzianina wełniana (50% wełna, 50% polie-
ster) z tkaniną bawełnianą (100% bawełna), 
wewnątrz włóknina silikonowa 80g; 
w części chroniącej kopyto – Ripstop 
(100% poliester z wykończeniem PVC) 
8 szt. neodymowych aktywatorów magne-
tycznych (NMA) o mocy 3650 Gauss /szt. 
(po 4 magnesy w każdym), umieszczone 
na wysokości koronki 
2 rzepy (dodatkowe mocowanie na kopycie) 
56 x 42 cm

woolen knitwear (50% wool, 50% polyester), 
combined with cotton fabric (100% cotton) 
and 80g silicon non-woven inside; Ripstop 
(100% polyester finished with PVC) in the 
area protecting the hoof 
Neodymium Magnetic Activators (NMA) 
3650 Gauss /pc, 8 pcs (4 magnets in each 
piece), placed around coronet 
2 Velcro bands (extra Velcro bands on the 
hoof) 
56 x 42 cm

black with 
turquoise 
finishing



59

LegCare™

Main Body / Korpus

HoofCare™



60

GB PL

Master Dry & Mesh Rug Derka Siatkowa Dry & Mesh Master

Multifunctional, extremely useful rug. Protects aga-
inst insects, keeps the horse’s back dry and prevents 
it from catching cold. In the extreme heat the wet rug 
helps to cool the horse down. Dorsal part made of cot-
ton jersey with thin mesh strips sewn on both sides.

Wielofunkcyjna, niezwykle przydatna derka do pracy. 
Zabezpiecza przed muchami. Osusza grzbiet i zapo-
biega przewianiu, a w trakcie uporczywego skwaru, 
po zamoczeniu, chłodzi. W części grzbietowej zasto-
sowano dzianinę dresową, do której po obu stronach 
doszyto boki z cienkiej siatki.

Material: 
 
Fastening: 
 
Size:

Materiał: 
 
Zapięcie: 
 
Rozmiar:

jersey (90% cotton, 10% polyester), 
meshmicrofiber (100% polyester) 
single buckle in front, single belt 
under belly, belt under the tail 
M - XXL

dzianina dresowa (90% bawełna, 
10% poliester); siatka (100% poliester) 
pojedynczy pas pod brzuch, klamra 
z przodu, pasek pod ogon 
M - XXL

black
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Master Softshell Exercising Rug Półderka Softshell Master

Perfect for various weather conditions. Made of softs-
hell material - wind- and waterproof due to the applied 
DWR insulation layer. Breathable, maintains the original 
shape and ensures thermo-insulation. Unique structure 
enables moisture removal even during a hard practice. 
Flexible, does not constrain horse’s movement.

Doskonała do jazdy w różnych warunkach pogodo-
wych. Dzięki warstwie impregnacji – DWR jest wiatro-
odporna i, okresowo, wodoodporna. Pozwala skórze 
oddychać oraz zapewnia izolację cieplną. Umożliwia 
transport wilgoci, wytwarzanej podczas wysiłku fizycz-
nego. Jest elastyczna i nie krępuje ruchów.

Material: 
 
Fastening: 

Size:

Materiał: 
 
Zapięcie: 

Rozmiar:

softshell with TPU membrane 320g 
(100% polyester) 
strong front velcro fastening, 
cord under tail 
M - XXL

softshell z membraną TPU 320g 
(100% poliester) 
z przodu taśma typu rzep, 
sznur pod ogon 
M – XXL

black



63

GB PL

Master Wool Rug Derka Wełniana Master

High-end show rug, finished with glossy B-NEV™ 
fabric. Good thermo-regulating properties, absorbs 
sweat and removes it quickly. Anatomical shape 
guarantees comfort of use and great outlook.

Ekskluzywna derka paradna na zawody, ozdobiona 
połyskującą tkaniną B-NEV™. Posiada właściwości ter-
moregulacyjne i osuszające. Jest lekka, a anatomiczny 
kształt sprawia, że świetnie układa się na koniu. 

Material: 
 
Fastening:
Size:

Materiał: 
 
Zapięcie:
Rozmiar:

woolen fabric (80% wool, 
20% polyamide) 
single buckle in front, cord under tail
M - XXL

dzianina wełniana (80% wełna, 
20% poliamid) 
pojedyncze z przodu, sznur pod ogon 
M - XXL

black

navy
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Master Multi Rug Derka Multi Master

New generation product! System of detachable lay-
ers makes it perfect to use from the beginning of au-
tumn to the end of spring, on cool and rainy days. 
The main part is a slightly insulated, waterproof base 
rug, equipped with a fastening system in the front, 
straps under the legs, belly and tail that keep the rug 
properly on the horse’s back. Elastic softshell slits on 
shoulder blades guarantee the ease of movement. 
The main part equipped with snaps that allow attaching 
an additional, warmer layer.

Jest produktem nowej generacji. Dzięki systemowi 
dopinanych wkładów może być wykorzystywana 
od początku jesieni do końca wiosny, w chłodne i desz-
czowe dni. Podstawę stanowi lekko ocieplana, wodo-
odporna derka bazowa, wyposażona w system zapięć 
z przodu, pod nogi, brzuch i ogon, które powodują, że 
stabilnie utrzymuje się na grzbiecie. Rozcięcia na łopat-
kach z lekko elastycznej dzianiny softshell gwarantują 
łatwość poruszania. W derce bazowej znajdują się 
zatrzaski, które umożliwiają dopięcie kolejnej, cieplej-
szej warstwy.  

Outer material:
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 

 
Extras: 

Size:

Materiał zew.:
Materiał wew.:
Wypełnienie: 
Zapięcia:
 

 
Dodatki: 

Rozmiar:

RIP-STOP (100% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 80g 
double, adjustable buckle in 
front, crossed belt under belly, 
legs straps, cord under the tail, 
layer snaps 
Softshell in the shoulders area, 
flap on tail 
M - XXL

RIP-STOP (100% poliester) 
mikrofibra (100% poliester) 
włóknina poliestrowa 80g 
z przodu podwójne z regulacją, 
krzyżowe pasy pod brzuch, 
pasy pod nogi, pasek pod ogon, 
mocowania do podpinek 
Softshell (100% poliester) w rozcię-
ciu na łopatki, klapa na ogon 
M - XXL

black
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Winter Layer 
Winter Plus Layer

Podpinka Winter 
Podpinka Winter Plus

Dodatkowym wyposażeniem derki warstwowej Multi 
są podpinki - bawełniane wkłady, różniące się gramatu-
rą oraz długością kaptura. Kaptury do wkładu mocowa-
ne są w sposób trwały. W części zewnętrznej zabezpie-
czone wodoodporną tkaniną. Obie podpinki posiadają 
zatrzaski, a także system otworów, dzięki którym łączą 
się z derką bazową. Podpinka winter zalecana jest, 
kiedy chłody stają się bardziej dokuczliwe. Półkaptur 
zabezpiecza szyję przed przeciągami, a w razie potrze-
by, można go wywinąć.

winter Plus to odpowiedź na silne mrozy. Szczegól-
nie doceniana jest w zimnych, czy namiotowych (np. 
w trakcie zawodów) stajniach. Kaptur skutecznie osłania 
szyję i zabezpiecza przed przeziębieniem.

Każda z podpinek stanowi osobny produkt. Klient sam 
decyduje czy, kiedy i jaka grubość jest mu potrzebna.

Each of the layers is a separate product. The customers 
decide the necessary thickness, according to their needs.

An additional equipment for the Multi Rug are cotton 
inserts with different fillings and lengths of the hood.. 
The hood parts are permanently fixed and secured 
with waterproof fabric in the outer part. The layers’ 
feature snaps and holes that allow for connecting with 
the rug’s main part. winter layer recommended for se-
vere cold weather. The hood protects the neck against 
drafts and, if necessary, can be curled up.

winter Plus layer is the solution for extreme cold. 
Appreciated especially in tent stables (set for instance 
during competitions). The hood effectively protects 
the neck and prevents against catching cold.

Materiał zew.:
Wypełnienie 
Winter:

Wypełnienie 
Winter Plus:

Zapięcia:
Rozmiar:

Outer material:
Winter Filling:

winter Plus 
Filling:

Fastening:
Size:

mikrofibra (100% poliester) 
 
włóknina poliestrowa 200g 

włóknina poliestrowa 300g

mocowania do podpinek 
M - XXL

microfibre (100% polyester) 
polyfill wadding 200g

 
polyfill wadding 300g

connecting snaps 
M - XXL

Winter

Winter Plus

black
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Master Stable Curtain Kurtyna Na Boks Master

Made of durable, two-sided polyester, adjustable 
velcro fastening. Available in two sizes.

Wykonana z wytrzymałego, dwustronnego ortalionu, 
mocowana na rzepy z możliwością regulacji. Dostępna 
w dwóch rozmiarach.

Material: 
Finishing: 
Extras:
Size:

nylon (100% polyester) 
strong tape (100% polyester) 
Velcro straps 
115 x 110 cm, 175 x 110 cm

Materiał: 
Wykończenie: 
Dodatki:
Rozmiar:

ortalion (100% poliester) 
taśma nośna (100% poliester) 
paski z rzepami do mocowania 
115 x 110 cm, 175 x 110 cm

black Stable equipment
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Master Stable Guard Prostokąt Na Drzwi Boksu Master

Made of a durable polyester, fastened with four ad-
justable stripes with snap hooks.

Wykonany z wytrzymałego ortalionu. Mocowany 
czterema pasami, z karabińczykami umożliwiającymi 
regulację.

Material: 
Finishing:
Extras: 
 
Size:

nylon (100% polyester) 
strong tape (100% polyester) 
4 snap hooks, regulated buckles 
(2 pcs. on each side) 
95 x 60 cm 

Materiał: 
Wykończenie: 
Dodatki: 
 
Rozmiar:

ortalion (100% poliester) 
taśma nośna (100% poliester) 
4 karabińczyki i regulatory 
(po 2 kpl. z każdej strony) 
95 x 60 cm

black Stable equipment
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Master Stable Hanger Wieszak Stajenny Master

Perfect for organizing stable space. Featueres a dec-
orated part made of durable polyester, reinforced 
with the PU foam. Equipped with 3 wooden bars, fas-
tened on a band. 

Doskonale porządkuje przestrzeń w stajni. Posiada 
dekoracyjną część z usztywnionego pianką ortalio-
nu. Wyposażony w trzy drewniane drążki, mocowa-
ne na taśmie. 

Material: 
 
Finishing: 
Extras: 
Size:

nylon (100% polyester), polyurethane 
foam inside 
strong tape (polyester 100%) 
3 wooden bars, Velcro straps 
70 x 90cm

Materiał: 
 
Wykończenie: 
Dodatki: 
 
Rozmiar:

ortalion (100% poliester), wewnątrz 
pianka poliuretanowa 
taśma nośna (100% poliester) 
3 drewniane drążki, paski z rzepami 
do mocowania 
70 x 90cm

black Stable equipment
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Master Stable Bag Torba Stajenna Master

Very functional, equipped with numerous pockets and 
compartments. Removable inset part fastened with 
velcro allows adjusting the inside layout according to 
the individual needs of the user. Made of durable pol-
yester, resistant to wearing and tearing. Fastened with 
a zipper.

Niezwykle funkcjonalna, wyposażona w liczne kiesze-
nie i przegródki. Wykonana z wytrzymałego ortalionu. 
Zapinana na zamek. Wkład wewnętrzny wyjmowany, 
mocowany na rzepy, co ułatwia dopasowanie wnętrza 
do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Material:
Finishing: 
Inset: 
Extras: 
Size:

Materiał: 
Wykończenie: 
Wkład: 
Dodatki: 
 
Rozmiar:

nylon (100% polyester) 
strong tape (100% polyester) 
polystyrene and polypropylene 
wooden bars, cord with snap hook 
70 x 63 x 20 cm

ortalion (100% poliester) 
taśma nośna (100% poliester) 
polistyren i polipropylen komorowy 
drewniany drążek, sznurek 
z karabińczykiem 
70 x 63 x 20 cm

black Stable equipment
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Master Saddle Pads’ Bag Torba na Czapraki Master

Extremely useful for transporting saddle pads (easily 
accommodate 6-7 pieces). Made of nylon, fastened 
with a zipper.

Niezwykle przydatna do transportu czapraków (bez 
problemu pomieści 6-7 szt.). Wykonana z ortalionu, . 
Zapinana na zamek. 

Material: 
Finishing: 
Size:

Materiał: 
Wykończenie: 
Rozmiar:

nylon (100% polyester) 
strong tape (100% polyester) 
75 x 55 x 18 cm

ortalion (100% poliester) 
taśma nośna (100% poliester) 
75 x 55 x 18 cm

black Stable equipment
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Master Accessories Bag Torba na Akcesoria Master

Functional kit bag with numerous pockets and com-
partments. Perfect for small care accessories. Made 
with B-NEV™ fabric with decorative contrasting 
stripes. Fastened with a zipper.

Niezwykle funkcjonalna. Wyposażona w liczne 
przegródki i kieszonki. Idealna na drobne akcesoria 
pielęgnacyjne. Zapinana na zamek.

Outer material: 
 
Inner material: 
Inner layer: 
Size:

Materiał zew.: 
 
Materiał wew.: 
Warstwa wew.: 
Rozmiar:

B-NEV™ fabric (60% cotton, 
40% polyester)
lining (100% polyester) 
polyurethane foam 
circuit 100 cm, height 30 cm

tkanina B-NEV™ (60% bawełna, 
40% poliester) 
podszewka (100% poliester) 
pianka poliuretanowa 
obwód 100 cm, wysokość 30 cm

black Stable equipment
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Magnetic Field Therapy™ Magnetic Field Therapy™

Nasza autorska technologia stworzona, zbadana i opa-
tentowana na potrzeby koni. Tworząc ją, mieliśmy 
na uwadze rodzaj i sposób rozmieszczenia magnesów, 
z uwzględnieniem miejsc najbardziej narażonych na ura-
zy. W naszych produktach wykorzystujemy neodymowe 
aktywatory magnetyczne (NMA) oraz neodymowe biosty-
mulatory magnetyczne (NMB).  Wszystkie NMA oraz NMB 
są magnesami trwałymi. Raz uzyskany magnetyzm utracić 
mogą jedynie pod wpływem skrajnie silnego pola magne-
tycznego o przeciwnych biegunach lub w temperaturze 
powyżej 80°C. Produkty z linii Magnetic Field Therapy™ 
mogą być stosowane długofalowo, zarówno w profilaktyce 
w celu poprawienia osiągów u koni zdrowych, jak i w reha-
bilitacji urazów. Naszej terapii nie można przedawkować. 
Organizm absorbuje tyle energii magnetycznej, ile koniecz-
ne jest, aby przywrócić mu równowagę energetyczną. Moż-
na ją bezpiecznie stosować zarówno w celach leczniczych, 
jak i w profilaktyce. Po krótkim okresie adaptacji, może być 
stosowana do 12 godzin na dobę. Nie stwierdzono żadnych 
efektów ubocznych w przypadku pozostawienia konia 
na okres dłuższy niż zalecany.

Our original technology, conceived, researched and de-
veloped for the needs of horses. Developing it, we care-
fully chose the appropriate type of magnets and their 
location, thinking of the spots most prone to injuries. The 
magnets used in our products are called Neodymium 
Magnetic Activators (NMA) and Neodymium Magentic 
Stimulators (NMB). Both NMA and NMB are permanent 
magnets. Once magnetized, they can only be demag-
netized when put in a very strong, reversely polarized 
magnetic field or in temperature exceeding 80°C. Prod-
ucts in Magnetic Field Therapy™ line can be used over 
a long period of time, both to enhance performance in 
healthy horses as well as for rehab after injuries. Our 
therapy cannot be overdosed. A body absorbs only as 
much magnetic energy as it requires to restore its ener-
gy balance. Our therapy can be safely applied for both 
rehabilitation and prevention. After a short adaptation 
period it can be applied for up to 12h a day. However, 
there have been no side effects, even if it was used for 
longer than the recommended time.

Regeneracja po wysiłku – zwiększony przepływ krwi 
i limfy sprawia, że tlen oraz białe krwinki są transporto-
wane czterokrotnie szybciej, co zapewnia lepsze od-
żywienie, a tym samym szybszą odbudowę tkanek.
Wyrównanie deficytów - przyspieszenie przepływu 
krwi odpowiada za termoregulację, czyli odprowa- 
dzenie temperatury z miejsc stanu zapalnego, co za-
pobiega powstaniu i / lub ogranicza rozwój choroby.
Znacząca poprawa w zakresie narządów ruchu – 
zdrowy grzbiet, staw bez opuchlizny, to gwarancja 
elastyczności i pełnego wykorzystania potencjału 
konia, utrzymanego w dobrej kondycji. 
Eliminacja objawów bólowych w obrębie kręgosłu-
pa – przyśpieszony przepływ białych krwinek (odpo-
wiedzialnych za zwalczanie stanu zapalnego) eliminuje 
odczuwalne, negatywne skutki urazów i obrzęków.
Odbudowa tkanki mięśniowej – prawidłowo dotle-
nione i odżywione komórki pozwalają na szybką 
i efektywną regenerację oraz wzmocnienie mięśni.

Recovery – enhanced circulation of blood and lymph 
allows for oxygen and white blood cells to be trans-
ported 4-times faster than usual. That ensures much 
faster nourishment and restoration of tissues. 
Balancing deficits – faster blood circulation contrib-
utes to thermoregulation – lowering temperature 
around inflamed tissue which prevents either onset or 
development of medical issues.
Significant improvement of mobility – healthy back, 
joints with no swelling are essential for a horse to use 
its full potential and stay in the best shape.
Elimination of pain symptoms in the spine region – 
enhanced circulation of the white blood cells elim-
inates the perceptible, negative effects caused by 
swelling and injuries.
Muscle tissue recovery – properly nourished cells 
mean faster and more efficient recovery and strength-
ening of muscles.
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Korzyści stosowania produktów z linii  Magnetic Field 
Therapy™:

Benefits of using the Magnetic Field Therapy™ 
products:
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Środki ostrożności
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje stałe pole 
magnetyczne do siły 20.000 Gauss (2 Tesla) za całko-
wicie nieszkodliwe. Nie zaleca jego stosowania u zwie-
rząt w okresie ciąży, w trakcie leczenia otwartych ran, 
bliznowca (dzikiego mięsa), procesów nowotworowych, 
ostrych chorób zakaźnych. Kobiety w ciąży, osoby z roz-
rusznikami serca lub urządzeniami elektroinsulinowymi 
powinny zachować ostrożność w kontakcie z produkta-
mi magnetycznymi. Produktów z magnesami nie nale-
ży przechowywać w pobliżu magnetycznych nośników 
danych.

Safety precautions
World Health Organization considers a constant mag-
netic field of up to 20000 Gauss (2 Tesla) as completely 
safe. Application of a magnetic field is not recommend-
ed for pregnant animals, during treatment of open 
wounds, keloid (wild meat), cancer and acute infectious 
diseases. All magnetic products should be avoided or 
dealt with extreme care by pregnant women and peo-
ple with pacemakers or other electromedical devices. 
The products should not be stored close to any magnet-
ic data storage devices.
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Evolon® – fabric of a new generation Evolon® – tkanina nowej generacji

Jest unikalnym materiałem z mikrowłókien, łączącym 
w sobie zalety tekstyliów z doskonałymi parametrami 
mechanicznymi. Dobrze się układa; jest miękki, lekki, 
a przy tym jest wyjątkowo wytrzymały. Dzięki swojej 
zbitej strukturze stanowi świetną barierę i wykazuje 
znakomite właściwości filtracyjne. 
Jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Carl 
Freudenberg KG, Niemcy.

A unique fabric made of microfibers, combines advan-
tages of textiles with remarkable mechanical proper-
ties. It’s easy to arrange, soft, lightweight and extremely 
durable. Due to its dense structure Evolon® provides 
a great protection with excellent filtering properties.
Evolon® is the registered trademark of Carl Freuden-
berg KG, Germany.

Korzyści wynikające ze stosowania Evolonu®:Main advantages of using Evolon®:

Chłonny – dzięki bardzo dużej powierzchni mikro-
włókien posiada zdolność do absorbowania cieczy 
do 400% własnej masy, co czyni go idealnym surow-
cem w produktach typu czaprak - najintensywniej 
narażonych na kontakt z potem.
Odprowadza wilgoć - pot wchłaniany jest przez Evolon®, 
który błyskawicznie schnie i pozostawia skórę suchą.
Oddychający – miliony mikrokanalików umożliwiają 
swobodny przepływ powietrza.
Zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii – zwarta bu-
dowa powoduje, że nawet bardzo małe cząsteczki 
alergenów pozostają pod warstwą tkaniny.
Nie dopuszcza do wnikania sierści, która pozostaje 
na zewnątrz, dzięki czemu można ją łatwo usunąć.
Wydłużony okres eksploatacji – przeprowadzone 
badania oraz testy nie wykazują utraty jakichkolwiek 
właściwości materiału, nawet w przypadku wielokrot-
nego prania w środkach chemicznych.
Ekologiczny – w procesie produkcyjnym nie wykorzy-
stuje się żadnych chemicznych wypełniaczy, dlatego 
Evolon® jest materiałem przyjaznym dla środowiska 
(nie zawiera PCV, kleju, rozpuszczalników). 

Liquid absorption - thanks to a large surface area of 
its microfilaments, Evolon® absorb the amount of liq-
uid equivalent to 400% of its own mass which makes it 
an ideal material for products exposed to sweat, such 
as saddlecloth.
Moisture shedding – Evolon® immediately absorbs 
sweat and dries instantly which helps maintain the 
skin dry.
breathability – millions of microfilaments allow for 
a free flow of the air.
Antibacterial and mite-proof – compact structure 
keeps even the tiniest of allergens on the outside. 
The dense structure has an additional advantage as 
it cannot be penetrated by hair which makes it easy 
to clean up.
Long usage-time – research result show that the fab-
ric maintains its original properties even after numer-
ous cycles of washing in various detergents.
Environment friendly – no binder or solvents are used 
in the manufacturing process. The material does not 
contain PCV or glue. 
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Nelson™ – our wool! Nelson™ – oto nasza wełna!

Nelson jest naturalnym, żywym włóknem, pozyskiwa-
nym podczas strzyżenia z sierści owiec. Budowa włó-
kien wełny oraz ich niejednorodna struktura sprawiają, 
iż dzianina Nelson™ posiada wysoką elastyczność. 
Uzyskiwana jest z żywych owiec, wskutek tego włókna 
nie tracą swoich naturalnych właściwości. Posiada cer-
tyfikat The Woolmark Company®.

Nelson™ is a natural fiber acquired during sheep shear-
ing. Non-homogenous structure of the wool fibers gives 
Nelson™ wool knitwear a great flexibility. The wool 
is sheared off living sheep which protects the natural 
properties of the fibers. Nelson wool is certified by The 
Woolmark Company®.

Korzyści wynikające ze stosowania wełny w produk-
tach dla koni:

Benefits of using wool in equestrian products:

Posiada właściwości wykorzystywane w rehabilitacji i 
profilaktyce leczniczej – wspomaga uśmierzanie bólu, 
neutralizuje cieki wodne.
Zapewnia termoregulację – dzięki zdolności kurcze-
nia i rozszerzania się, gwarantuje doskonałą cyrkula-
cję powietrza. Ułatwia utrzymanie stałej temperatury 
ciała; nie dopuszcza do zapocenia, ani do przegrzania 
organizmu.
Jest higroskopijna – potrafi przyjąć parę wodną w ilo-
ści odpowiadającej 1/3 własnej masy, nie sprawiając 
wrażenia wilgotnej w dotyku.
Jest antybakteryjna i samoczyszcząca - zawiera lano-   
linę, która, powlekając każdy włos, niszczy bakterie 
i roztocza.
Zapewnia łagodny mikromasaż – co pozytywnie 
wpływa na ukrwienie komórek.

Pain relief - due to its properties used in rehabilitation 
and injury prevention.
Thermoregulation – wool fibers have an ability to con-
tract or expand depending on the temperature allow-
ing for a great circulation of the air through the material. 
That helps to maintain a constant body temperature, 
ensuring horse doesn’t oversweat or overheat.
water absorption – wool is capable of absorbing the 
amount of water equivalent to 1/3 of its own mass 
without having impression of being moist.
Antibacterial and self-cleaning properties – wool 
fibers are naturally coated with lanoline which helps 
to fend off bacteria and mites.
Gentle micro-massage with wool fibers which has 
a positive impact on blood flow.
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Memory Foam Technology™ – for the horse 
and the rider’s comfort!

Memory Foam Technology™ – w trosce 
o komfort konia i jeźdźca!

W Memory Foam Technology™ zastosowaliśmy układ 
warstwowy, którego fundamentem jest pianka pamię-
ciowa Lazy Foam o dużej gęstości. Jej podstawowa 
zaleta to idealne dopasowanie do ciała, przy jed-
noczesnym niwelowaniu nacisków na punkty styku 
z grzbietem. Wewnętrzna część wykonana została 
z innowacyjnej pianki Hex-Line™, odznaczającej się 
wysoką gęstością i optymalną twardością. Od strony 
zewnętrznej zastosowano włókninę hydrofobową 
typu WTM-ECCO, która charakteryzuje się spręży-
stością oraz odpornością na tarcie. W czaprakach 
i padach odpowiada za utrzymanie kształtu oraz od-
prowadzanie potu. Użycie jej w układzie warstwo-
wym poprawia komfort zarówno konia, jak i jeźdźca.  

Memory Foam Technology™ uses a multi-layered 
structure which is based on the high-density Lazy 
Foam. The foam perfectly fits the body and at the 
same time reduces pressure on the back. The in-
ner part is made of innovative Hex-Line™ foam of 
high-density and optimal hardness. The outer part 
uses hydrophobic non-woven WTM-ECCO, fea-
turing high elasticity and resistance to abrasion. 
Applied in saddlecloths and pads, it is responsi-
ble for maintaining the product’s shape and sweat 
shedding. Used in a multi-layered configuration the 
technology significantly enhances comfort for both 
the horse and rider. 

Korzyści wynikające ze stosowania Memory Foam 
Technology™:

Benefits of using the Memory Foam Technology™:

Perfekcyjne dopasowanie każdego siodła - ograni-
cza dyskomfort np. po kontuzji konia, w trakcie odbu-
dowy mięśni grzbietu.
Oddychalność – wszystkie warstwy zapewniają pełną 
przepuszczalność powietrza, dzięki czemu nie do-
chodzi do zapocenia i przegrzania grzbietu.
Idealnie dobrany współczynnik amortyzacji - poprawia       
komfort jazdy.
Zapewnia bliski kontakt jeźdźca z koniem.

Perfect fit for every saddle – the technology pre-
vents discomfort, e.g. after contusion or during re-
covery of back muscles.
Breathability – the air can pass freely through all the 
foam layers which prevents oversweating and over-
heating of the horse’s back.
Perfect cushioning - enhances comfort of riding.
Ensures close contact between the horse and 
the rider.
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Latex Sponge Technology™ – only in Torpol® 

products!
Latex Sponge Technology™ – wyłącznie 
w produktach marki Torpol®!

W technologii tej wykorzystano wielowarstwowy układ 
różnorodnych materiałów, których podstawę stanowi 
pianka lateksowa. Jej unikalną cechą jest równomier-
ny rozkład nacisku oraz niespotykana elastyczność 
przy odbiciu. Wewnętrzna część wykonana została 
z innowacyjnej pianki Hex-Line™, odznaczającej się 
wysoką gęstością i optymalną twardością. Od strony 
zewnętrznej zastosowano włókninę hydrofobową typu 
WTM-ECCO, która charakteryzuje się sprężystością 
oraz odpornością na tarcie. W czaprakach i padach 
odpowiada za utrzymanie kształtu oraz odprowadza-
nie potu. Użycie jej w układzie warstwowym poprawia 
komfort zarówno konia, jak i jeźdźca.

This technology uses a multi-layered structure of 
various materials based on latex foam. Its unique 
feature is uniform distribution of pressure and re-
markable bounce. Inner part was made of Hex-
Line™ foam, featuring high density and optimum 
hardness. Inner part uses hydrophobic non-woven 
WTM-ECCO, featuring high elasticity and resistance 
to abrasion. Applied in saddlecloths and pads it is 
responsible for maintaining the product’s shape 
and sweat shedding. Used in a multi-layered config-
uration the technology significantly enhances comfort 
for both the horse and rider.

Korzyści wynikające ze stosowania Latex Sponge 
Technology™:

Benefits of using Latex Sponge Technology™:

Równomierny rozkład nacisku na całej powierzchni 
- bez względu na to jaka siła będzie oddziaływała np. 
na grzbiet, to podkładka „zadba”, żeby nie był to nacisk 
punktowy, ale rozłoży go na większej powierzchni.
Oddychalność – wszystkie warstwy zapewniają peł-
ną przepuszczalność powietrza, dzięki czemu nie do-
chodzi do zapocenia i przegrzania grzbietu.
Naturalna bariera dla rozwoju grzybów i roztoczy 
– dzięki połączeniu obojętnych chemicznie materiałów. 
Niespotykany dotychczas komfort jazdy – mięk-
kość, sprężystość i elastyczność.

Uniform distribution of pressure over the entire 
product surface – regardless of the force applied to 
the back, pads using this technology will ensure that 
the pressure is evenly distributed and not applied at 
one point.
breathability - the air can pass freely through all the 
foam layers which prevents oversweating and over-
heating of the horse’s back.
Natural guard against fungi and mites – due to ap-
plied combination of chemically inert materials.
Unparalleled comfort of riding – cushioning, proper 
bounce and elasticity.
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B-NEV™–  a fabric appreciated in every 
stable!

B-NEV™– materiał doceniany w każdej 
stajni!

Tkanina B-NEV™ znalazła zastosowanie w derkach, 
padach oraz dekoracyjnie w innych produktach. No-
watorska technika tkania sprawia, że jest trwała i 
wytrzymała, a przy tym posiada atrakcyjny wygląd. 
Zewnętrzna warstwa charakteryzuje się delikatnym 
połyskiem, wzmacniającym walory estetyczne. Połą-
czenie bawełny z włóknem poliestrowym powoduje, 
że jest odporna na przetarcia i uszkodzenia mecha-
niczne, a także na zabrudzenia.

B-NEV™ fabric has been applied in rugs, pads and 
as a decoration in other products. Innovative weav-
ing technology makes the fabric durable and ensures 
an attractive look for long. The outer layer features a 
delicate gloss, enhancing the esthetical value of the 
material. Combination of cotton and polyester fibers 
gives makes it resistant to abrasion, tearing and dirt.

Korzyści wynikające ze stosowania B-NEV™:Benefits of using B-NEV™:

Wyjątkowo przyjazna w utrzymaniu czystości – nie 
„łapie” trocin, słomy; wystarczy przetrzeć wilgotną 
ściereczką, a zabrudzenia znikają. Zaleta ta powoduje, 
że ograniczamy czas i wysiłek potrzeby na utrzymanie 
produktu w czystości i mamy świadomość, że nawet 
w trakcie dużego natężenia startów, będziemy pre-
zentowali się z klasą. 
Duża wytrzymałość na uszkodzenia i odporność na 
promieniowanie UV – dzięki innowacyjnej technice 
obróbki.
Oddychalność – gwarancja pełnej przepuszczalności 
powietrza; nie zapocimy i nie przegrzejemy konia.

Extremely easy to maintain – it doesn’t “catch” saw-
dust or straw, dirt can be simply removed by wiping 
with a moist cloth which will significantly limit the 
time and effort required to maintain the products 
while their look will remain outstanding, even after 
intense usage.
Great resistance to damage and UV rays – thanks to 
the innovative processing technology.
Breathability – guaranteed full permeability of the 
air, your horse won’t oversweat not overheat.

• 
 

 
•

 
•

•

 
•
 
•
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Softshell – a knitwear the active people love. Softshell – dzianina, którą pokochali 
aktywni.

Jest doskonale znana w szerokiej gamie produktów dla 
aktywnych ludzi, typu bluzy, kurtki, etc. Niezastąpiona 
w różnych warunkach atmosferycznych: chroni przed 
wiatrem, zabezpiecza przed lekkim deszczem. Trójwar-
stwowa konstrukcja (poliester impregnowany metodą 
DWR, membrana, dzianina) zapewnia nie tylko doskona-
łą izolację termiczną, lecz także wysoki komfort użytko-
wania. Świetnie sprawdza się w derkach treningowych, 
czy też owijkach.

Well-known for its use in a variety of products for ac-
tive people (jackets, jumpers, etc.). Indispensable in 
various weather conditions: protects from wind and 
light rain. Tri-layered structure (DWR- insulated poly-
ester, membrane, knitwear) ensures not only thermal 
insulation but also great comfort. Perfect material for 
rugs (especially the practice ones).

Korzyści wynikające z zastosowania dzianiny Softshell:Benefits of using Softshell:

Softshell

zapewnia komfort cieplny – zabezpiecza przed 
wiatrem.
Jest oddychająca – pozwala na swobodny przepływ 
powietrza; nie zapocimy, ani nie przegrzejemy w niej 
konia.
Chroni przed mżawką i lekkim deszczem - jest ideal- 
nym rozwiązaniem outdoorowym.
Podnosi komfort użytkowania – jest miękka 
i lekko elastyczna, dlatego nie ogranicza swobody 
ruchów. 
Trwała i wytrzymała - długo utrzymuje pierwotny 
wygląd.
Odporna na zabrudzenia - z łatwością można ją 
utrzymać w czystości.

Thermal comfort – protects from wind.
breathability – allows for a free passing of the air, 
your horse won’t oversweat nor overheat.
Protects from drizzle and light rain making it a per-
fect outdoor solution.
Enhances comfort – it’s soft and slightly stretchable 
which contributes to enhanced freedom of move-
ment.
Durability and long-lasting – keeps the original 
shape and look for long.
Resistant to dirt – extremely easy to clean.

• 

•

 
•
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SIZE TABLE

RUGS

SADDLE PADS

EAR NETS

SIZE

SIZE

SIZE

A - cm

A - cm

A - cm

B - cm

B - cm

B - cm

C - cm

C - cm EAR HEIGHT - cm

XS 
S 
M 
L 
XL 
XXL

PONY JUMPING 
COB JUMPING 
FULL JUMPING 
PONY DRESSAGE
COB DRESSAGE 
FULL DRESSAGE

PONY
COB
FULL
X-FULL

115
125
135
145
155
165

52
56
61
55
58 
63

8,5
11,5
11,5
11,5

160
170
180
193
205
218

41
43
47
46
50 
55

30
39
39
39

80
86
89
95
98
102

22
24
26
26

13
16
16
18,5

BELL BOOTS
SIZE A - cm B - cm C - cm

S 
M
L
XL

22
24
25
26

38
40
46
52

10
11
11,5
12








