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Diamond Collection is a line of glamour products intended to give an 
extraordinary feeling of gentleness, beauty and elegance. The 2020 
Collection products feature soft, plush fabrics with short and silky 
hair. All Diamond products are decorated with Swarovski® crystals 
and embroidered with ornaments inspired by Kashubian motifs. 

Diamond to linia produktów glamour, dająca poczucie delikatności, 
piękna i elegancji. W sezonie 2020 dominują miękkie, pluszowe 
tkaniny z krótkim, jedwabistym włosem. Kolekcja zdobiona jest 
kryształami Swarovskiego® i połyskującymi haftami, 
inspirowanymi tradycyjnymi motywami z regionu Kaszub.

DIAMOND COLLECTION
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GB PL

Diamond Saddle Pad Czaprak Diamond

Finely crafted saddle pad, made of soft, plush fabric, 
decorated with metallic cord in light-grey shades. 
Inner Evolon® layer has a great moisture-absorbing, 
breathing and drying properties. 

Finezyjny, wykonany z miękkiej, pluszowej tkaniny, 
ozdobiony lekko metalicznym sznurem w odcieniu 
jasnej szarości. Dzięki wewnętrznej warstwie – włókni-
nie Evolon®, posiada szczególne właściwości chłonne, 
oddychające i osuszające.

Materiał zew.:
 
Materiał wew.:
Wypełnienie: 
Wykończenie: 

Dodatki: 
Zdobienie: 
Rodzaj: 
Rozmiar: 

Outer material:

Inner material:

Filling:  
Finishing: 

Extras:  
Embellishment:  
Discipline:
Size:

quilted plush Velvet fabric 
(100% polyester)
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide)
550g wadding (100% polyester)
denim band (50% cotton, 50% pol-
yester), cord (100% polyester)
Swarovski® Crystals
embroidery with Kashubian motifs
jumping, dressage
FULL, COB, PONY

pikowana tkanina pluszowa Velvet 
(100% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
włóknina 550g (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), sznur (100% poliester), 
kryształy Swarovskiego®

haft z motywem kaszubskim
skokowy, ujeżdżeniowy
FULL, COB, PONY

navy

white

pistachio
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GB PL

Diamond Earnet 
Diamond Long Earnet

Unique earnet hand-made made of fine cotton knitting 
yarn, decorated with soft, plush fabric with light-grey, 
metallic cord. Complemented with elastic ears.

Available in two types: standard and a characteristi-
cally shaped, long one with an option of connecting 
it with a noseband 

Niepowtarzalne, wykonane ręcznie z delikatnej włóczki 
bawełnianej, ozdobionej miękką, pluszową tkaniną oraz 
lekko metalicznym sznurem w odcieniu jasnej szarości. 
Całości dopełniają elastyczne uszy. 

Dostępne w dwóch wariantach: standard oraz długie 
o charakterystycznym kształcie z możliwością połą-
czenia z nachrapnikiem.

Material:
Ears: 
Finishing: 

Extras:  
Embellishment:
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton)
elastic fabric (100% polyester)
plush Velvet fabric, 
cord (100% polyester)
Swarovski® Crystals
embroidery with Kashubian motifs
FULL, COB, PONY 

Materiał: 
Uszy: 
Wykończenie: 
 
Dodatki:  
Zdobienie:
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna)
dzianina elastyczna (100% poliester)
tkanina pluszowa Velvet, 
sznur (100% poliester)
kryształy Swarovskiego®

haft z motywem kaszubskim
FULL, COB, PONY

Hand
Made

Nauszniki Diamond
Nauszniki Diamond Długie

navy

white

grey
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GB PL

Diamond Leg Wraps Podkładki pod owijki Diamond

Unique design with perfect adjustment. Finished with 
soft, plush fabric. Equipped with perforated, thermo-
plastic Memory Foam. Outer Evolon® layer has a great 
moisture-absorbing, breathing and drying properties. 
Leg wraps are thin, easy in maintance and adjust to the 
legs perfectly. Fastened with low-hook velcro tape. 
Complemented with saddle pad and earnet. 

Niepowtarzalny design, perfekcyjne dopasowanie. 
Wykończone miękką, pluszową tkaniną. W podkład-
kach zastosowano termoplastyczną piankę memory 
z perforacją, która obszyta została włókniną Evolon® 
o szczególnych właściwościach chłonnych, oddychają-
cych i osuszających. Podkładki doskonale dopasowują 
się do nóg. Są cienkie i łatwe w użytkowaniu. Zapinane 
na niehaczącą taśmę typu rzep. Wraz z czaprakami i na-
usznikami stanowią wyjątkowy zestaw.

Outer material:
 
Filling:
Fastening: 
Size (heigh /width): 
 
Packing:

Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide)
perforated Memory Foam
velcro tape (100% polyester)
L: Front: 40/40 cm; Back: 50/50 cm 
S: Front: 35/35 cm; Back: 40/40 cm  
4 pcs. (2 front, 2 back)

Materiał zew.: 

Wypełnienie; 
Zapięcie: 
Rozmiar (wys./szer.): 
 
Opakowanie: 

Evolon® (70% poliester, 
30% poliamid)
perforowana pianka Memory
taśma typu rzep (100% poliester)
L: Przód: 40/40 cm; Tył: 50/50 cm 
S: Przód: 35/35 cm, Tył: 40/40 cm 
4 szt. (2 przód, 2 tył)  

Część bazowa

Materiał zew.: 

Wypełnienie: 
Dodatki:
Zdobienie:

tkanina pluszowa Velvet 
(100% poliester)
włóknina 200g (100% poliester)
kryształy Swarovskiego®

centralnie haft z motywem 
kaszubskim  

Część dekoracyjna

Main part

Outer material:
Filling: 
Extras:
Embellishment:

plush Velvet fabric (100% polyester)
200g wadding (100% polyester)
Swarovski® Crystals
embroidery with Kashubian motifs

Decorative part

navy

white

pistachio
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GB PL

Diamond Rug Derka Diamond

Luxurious rug made of soft, plush fabric with a glossy 
finish. Decorated with light-grey and metallic cord. 
Fits perfectly the horse’s back. Looks subtle and 
stylish. 

Ekskluzywna, wykonana z miękkiej, pluszowej tka-
niny. Delikatnie połyskująca, ozdobiona lekko meta-
licznym sznurem w odcieniu jasnej szarości. Pięknie 
układa się na grzbiecie, wygląda stylowo i subtelnie.

Material:
Finishing: 
 
Extras: 
Embellishment: 
Fastening: 

Size:

plush Velvet fabric (100% polyester) 
denim band (50% cotton, 50% poly-
ester), cord (100% polyester)
Swarovski® Crystals 
embroidery with Kashubian motifs
single buckle in front, cord under 
the tail, nickel fittings
S – XL

Materiał: 
 
Wykończenie: 
 
Dodatki: 
Zdobienie: 
Zapięcie: 

Rozmiar:

tkanina pluszowa Velvet 
(100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), sznur (100% poliester)
kryształy Swarovskiego®

haft z motywem kaszubskim
klamra z przodu i sznur pod ogon, 
okucia niklowane
S – XL

light grey
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GB PL

Diamond Bag Torba Diamond

Unique bag made of soft, plush fabric with a glossy 
finish. Zipped with decorative zipper. Equipped with 
an adjustable belt. The inside finished with gentle 
lining featuring functional pockets.

Oryginalna torba wykonana z miękkiej, pluszowej 
tkaniny z delikatnym połyskiem. Zapinana dekoracyj-
nym zamkiem. Posiada pasek z możliwością regulacji. 
Wewnątrz wykończona miękką tkaniną z funkcjonal-
nymi kieszonkami.

Outer material:
Inner material:
Finishing:

Extras:
Embellishment: 
Fastening: 
Size approx.*:

plush Velvet fabric (100% polyester)
microfiber (100% polyester)
strong grey tape (100% polyester), 
nickel fittings
Swarovski® Crystals
embroidery with Kashubian motifs
silvery zipper
height 40cm, width 60cm, 
adjustable belt 70-120 cm

Materiał zew.: 
Materiał wew.:
Wykończenie:
 
Dodatki: 
Zdobienie: 
Zapięcie: 
Wymiary ok.*:

tkanina pluszowa Velvet (100% poliester)
mikrofibra (100% poliester)
taśma nośna szara (100% poliester), 
okucia niklowane
kryształy Swarovskiego®

haft z motywem kaszubskim
zamek w kolorze srebrnym
wysokość 40 cm, szerokość 60 cm,     
pasek regulowany od 70 do 120 cm

light grey

*Podane wymiary dotyczą największych odległości*The values refer to the longest lengths

GB PL

Diamond Cap Czapka z daszkiem Diamond

Referring to the style of Diamond collection. Decorat-
ed with shiny embroidery inspired by the traditional 
Kashubian motif. Adjustable back-clasp ensures an 
excellent fit.

Nawiązująca stylem do kolekcji Diamond. Zdobiona 
połyskującymi haftami, inspirowanymi tradycyjnymi 
motywami z regionu Kaszub. Regulowane zapięcie z 
tyłu pozwala na precyzyjne dopasowanie.

Material:
Embellishment: 
Fastening: 
Size:

denim (100% cotton)
embroidery with Kashubian motifs
metal buckle in silver
universal

Materiał: 
Zdobienie:
Zapięcie: 
Rozmiar:

drelich (100% bawełna)
haft z motywem kaszubskim
metalowa sprzączka w kolorze srebrnym
uniwersalny

white
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Master Collection stands out for technologically advanced solutions 
wrapped in classic elegance. This line includes leading Torpol® tech-
nologies – Magnetic Field Therapy™ and Latex Sponge Technology™. 
Master Collection is characterized by minimalism, perfection and 
attention to detail.

Kolekcja Master to zaawansowane technologie, ubrane w klasyczną 
elegancję. W produktach tej linii wykorzystane zostały wiodące 
technologie marki Torpol® - Magnetic Field Therapy™ oraz Latex 
Sponge Technology™. Linia ta charakteryzuje się minimalizmem, 
perfekcją oraz dbałością o detal.

MASTER COLLECTION
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GB PL

Master Latex Saddle Pad Czaprak Latex Master

Its unique features are remarkable bounce effect and 
uniform distribution of pressure. Spine part consists 
of a multilayer combination of materials based on 
Latex foam. Latex Sponge Technology™ is protected 
on the outside with 3D mesh, which ensures excellent 
air-flow. The inner Evolon® layer has great moisture-
absorbing, breathing and drying properties. Finished 
with the characteristic Torpol® tapes and double 
stitching.

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

Jego unikalną cechą jest elastyczność przy odbiciu oraz 
równomierny rozkład nacisku. Pianka lateksowa stano-
wi podstawę wielowarstwowej kombinacji materiałów 
umieszczonych w części grzbietowej. System Latex 
Sponge Technology™ od zewnątrz zabezpiecza siatka 
3D, odpowiadająca za doskonały przepływ powietrza. 
Od wewnątrz użyta została włóknina Evolon® o wyjąt-
kowych właściwościach chłonnych, oddychających i 
osuszających. Wykończony został charakterystycznymi 
taśmami Torpol® oraz podwójnymi przeszyciami.

Wzór zastrzeżony, podlega ochronie prawnej na te-
renie Unii Europejskiej.

Outer material: 

Inner material:
  
Back: 

Filling:  
Finishing: 
 
 
Embellishment: 
 
Discipline:
Size:

quilted denim (50% cotton, 
50% polyester)
Evolon® (70% polyester, 30% poly-
amide)
3D distance mesh (100% polyester), 
Latex Sponge Technology™
550g wadding (100% polyester)
denim band (50% cotton, 
50% polyester), strong tape, decora-
tive Torpol® tape (100% polyester)
two-sided embroidery with Torpol® 
emblem
jumping, dressage
FULL, COB

Materiał zew.: 

Materiał wew.: 
Grzbiet: 

Wypełnienie: 
Wykończenie: 

Zdobienie: 
Rodzaj: 
Rozmiar: 

drelich pikowany (50% bawełna, 
50% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
siatka dystansowa 3D (100% poliester), 
Latex Sponge Technology™
włóknina 550g (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, deko-
racyjna taśma Torpol® (100% poliester)
dwustronnie haft z herbem Torpol®

skokowy, ujeżdżeniowy
FULL, COB

black

white

navy

mint
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GB PL

Master Magnetic Saddle Pad Czaprak Magnetyczny Master

Magnetic Field Therapy™ featured in the saddle pads 
has a great influence on horse’s back flexibility. Master 
Magnetic Saddle Pad is made of quilted denim fabric, 
resistant to tearing and abrasion. The inner Evolon® 
layer has  great moisture-absorbing, breathing and 
drying properties. Spine area reinforced with an 
additional layer of non-woven fabric and 3D mesh, 
which ensure great air-flow and protect against 
bruising. Finished with the characteristic Torpol® 
tapes and double stitching.

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

Zastosowanie technologii Magnetic Field Therapy™ 
pozytywnie wpływa na poprawę elastyczności grzbie-
tu. Czaprak magnetyczny Master wykonany został 
z pikowanej tkaniny drelichowej, odpornej na prze-
tarcia. Posiada podszycie z włókniny Evolon® o wyjąt-
kowych właściwościach chłonnych, oddychających 
i osuszających. W części grzbietowej znajduje się do-
datkowa warstwa włókniny oraz siatka 3D, która za-
pewnia doskonały przepływ powietrza i chroni przed 
obiciami. Wykończony został charakterystycznymi 
taśmami Torpol® oraz podwójnymi przeszyciami.

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

Outer material:
 
Inner material:
 
Back: 
Filling: 
Magnets: 
 
 
Finishing: 
 
 
Embellishment: 
 
Discipline: 
Size:

quilted denim (50% cotton, 
50% polyester)
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide)
3D distance mesh (100% polyester)
550g wadding (100% polyester)
Neodymium Magnetic Activators 
(NMA), 3650 Gauss / pc., secured 
with PVC foil, 10 pcs.
denim band (50% cotton, 50% 
polyester), strong tape, decorative 
Torpol® tape (100% polyester)
two-sided embroidery with Torpol® 
emblem
jumping, dressage
FULL, COB, PONY

Materiał zew.: 

Materiał wew.:  
Grzbiet: 

Wypełnienie: 
Magnesy: 

Wykończenie: 

Zdobienie:  
Rodzaj:
Rozmiar:

drelich pikowany (50% bawełna, 
50% poliester) 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
siatka dystansowa 3D 
(100% poliester)
włóknina 550g (100% poliester)
10 sztuk neodymowych aktywatorów 
magnetycznych (NMA) o mocy 3650 
Gauss /szt., zabezpieczone folią PVC
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, dekoracyj-
na taśma Torpol® (100% poliester)
dwustronnie haft z herbem Torpol®

skokowy, ujeżdżeniowy 
FULL, COB, PONY

black

white

navy

mint
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Master Cut™ Saddle Pad Czaprak Master Cut™

A unique saddle pad with no stitches, tapes or other 
stiffening elements in the spine part. Instead of 
that, we used a 3D mesh around the withers, which 
guarantees the perfect form, “free withers” and 
excellent airflow. A unique cut makes the saddle pad 
fit perfectly the horse’s back. Made of quilted, denim 
fabric. Extremely light. An additional advantage is the 
Evolon® fabric lining with absorbent, breathing and 
drying properties.  Finished with the characteristic 
Torpol® tapes and double stitching.

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

W części grzbietowej pozbawiony został przeszyć, 
taśm oraz innych elementów usztywniających. Za-
miast tego w okolicach kłębu zastosowano siatkę 
dystansową 3D, która odpowiada za perfekcyjną for-
mę, wolny kłąb oraz zapewnia doskonały przepływ 
powietrza. Unikalny krój sprawia, że czaprak idealnie 
dopasowuje się do grzbietu. Wykonany z pikowanej 
tkaniny drelichowej. Niebywale lekki. Jego dodatkowy 
atut stanowi podszycie z włókniny Evolon® o właści-
wościach chłonnych, oddychających i osuszających. 
Wykończony został charakterystycznymi taśmami 
Torpol® oraz podwójnymi przeszyciami.

Wzór zastrzeżony, podlega ochronie prawnej na te-
renie Unii Europejskiej.

Outer material: 
 
Inner material:
Filling:  
Finishing: 
 

Extras: 
Embellishment: 
 
Discipline:
Size:

quilted denim (50% cotton, 
50% polyester)
Evolon® (70% polyester, 30% polyamide)
550g wadding (100% polyester)
denim band (50% cotton, 50% poly-
ester), strong tape, decorative Torpol® 
tape, 3D distance mesh (100% polyester)
free neck system 
two-sided embroidery with Torpol® 
emblem
jumping, dressage
FULL, COB, PONY

Materiał zew.:  

Materiał wew.: 
Wypełnienie: 
Wykończenie: 

Dodatki:
Zdobienie: 
Rodzaj: 
Rozmiar: 

drelich pikowany (50% bawełna, 
50% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
włóknina 550g (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, dekoracyj-
na taśma Torpol, siatka dystansowa 3D 
(100% poliester) 
free neck system 
dwustronnie haft z herbem Torpol®

skokowy, ujeżdżeniowy
FULL, COB, PONY

black

white

navy

mint
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white

black

GB PL

Master Earnet 
Master Soundless Earnet

Nauszniki Master
Nauszniki Wygłuszające Master 

Hand-made of fine cotton knitting yarn, with elastic 
ears in the product’s colour. Finished with decorative 
Torpol® tape. 

Available with soundless, neoprene ears - especially 
recommended for sensitive or less experienced horses. 

Wykonane ręcznie z delikatnej włóczki bawełnianej 
z elastycznymi uszami w tym samym kolorze. 
Ozdobione dekoracyjną taśmą Torpol®. 

W wersji wygłuszającej z neoprenowymi uszami 
polecane są dla wrażliwych lub mniej doświadczo-
nych koni. 

Material:
Ears: 
Soundless: 
 
Finishing: 
 
 
Size:

cotton yarn (100% cotton)
elastic fabric (100% polyester)
neoprene (100% polyester), denim 
(50% cotton, 50% polyester)
denim band (50% cotton, 50% poly-
ester), decorative Torpol® tape 
(100% polyester)
FULL, COB, PONY

Materiał: 
Uszy: 
Wygłuszające: 
 
Wykończenie: 
 
 
Rozmiar:

włóczka bawełniana (100% bawełna)
dzianina elastyczna (100% poliester) 
neopren (100% poliester), drelich 
(50% bawełna, 50% poliester) 
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), dekoracyjna taśma 
Torpol® (100% poliester)
FULL, COB, PONY 

Hand
Made

navy
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Master Latex Half Pad 
Master Latex Magnetic Half Pad

Pad Latex Master 
Pad Magnetyczny Latex Master

Its unique features are remarkable bounce effect 
and uniform distribution of pressure. Absorbs shocks 
as well as prevents from bruises or abrasions. Latex 
Sponge Technology™ is protected on the outside with 
3D mesh, which ensures excellent air-flow. The inner 
Evolon® layer has a great moisture-absorbing, breath-
ing and drying properties. Finished with the character-
istic Torpol® tapes and double stitching.

Magnetic Field Therapy™ has a great influence on 
the horse’s back flexibility. Naturally balances out 
energy deficits.

Jego unikalną cechą jest elastyczność przy odbiciu 
oraz równomierny rozkład nacisku. Amortyzuje ude-
rzenia oraz chroni grzbiet przed obiciami i otarciami. 
System Latex Sponge Technology™ od zewnątrz 
zabezpiecza pokrowiec, którego zewnętrzną część 
stanowi siatka 3D, odpowiadająca za doskonały prze-
pływ powietrza. Od wewnątrz użyta została włóknina 
Evolon® o wyjątkowych właściwościach chłonnych, 
oddychających i osuszających. 

Technologia Magnetic Field Therapy™ pozytywnie 
wpływa na poprawę elastyczności grzbietu.  W natu-
ralny sposób wyrównuje deficyt energetyczny.

Cover: 

Filling:  
Magnets: 
 
 
Finishing: 
 
Extras: 
Fastening:
Size:

3D distance mesh (100% polyester), 
Evolon® (70% polyester, 30% polyamide)
Latex Sponge Technology™ insert
8 szt. neodymowych biostymulatorów 
magnetycznych (NMB) Bioflex® Mega 
Spiral 1150 Gauss /szt.
denim band (50% cotton, 50% polyester), 
strong tape (100% polyester)
free neck system 
velcro tape (100% polyester)
FULL, COB 

Pokrowiec:

Wypełnienie: 
Magnesy:

Wykończenie: 

Dodatki:
Zapięcie:  
Rozmiar:

siatka dystansowa 3D (100% polie-
ster), Evolon® (70% poliester,
30% poliamid)
wkład Latex Sponge Technology™ 
8 sztuk neodymowych biostymu-
latorów magnetycznych (NMB) 
Bioflex® Mega Spiral o mocy 1150 
Gauss / szt.
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna 
(100% poliester)
free neck system 
taśma typu rzep (100% poliester)
FULL, COB

white

black

navy

Warning! The Latex Foam Technology™ insert has to 
be removed from the cover before washing.

Uwaga! Wkłady Memory Foam Technology™ przed 
praniem należy wyjąć z pokrowca.
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Master Dry & Light Cotton Rug Derka Bawełniana Dry & Light Master

Made of jersey. Finished with decorative Torpol® tape. 
In the neck part, we used 3D mesh, which guarantees 
an excellent airflow. Absorbs moisture very well and 
allows the skin to breathe which prevents the body 
from overheating. Smooth outer prevents the rug from 
collecting sawdust. Fits perfectly the horse’s back. It is 
a synonym of classic elegance.

Wykonana z dzianiny, potocznie zwanej dresową. 
Ozdobiona dekoracyjną taśmą Torpol®. W okolicach 
kłębu zastosowana została siatka 3D, odpowiadająca 
za doskonały przepływ powietrza. Doskonale wchła-
nia wilgoć. Pozwala skórze oddychać, nie przegrzewa 
i nie zbiera trocin. Świetnie układa się na grzbiecie. Jest 
synonimem klasycznej elegancji.

Material: 
Finishing: 
 
 
 
Extras: 
Embellishment: 
 
Fastening: 

Size:

Materiał: 
 
Wykończenie:
 
 
 
Dodatki: 
Zdobienie: 
Zapięcie:
 
Rozmiar:

jersey (90% cotton, 10% polyester)
denim band (50% cotton, 50% 
polyester), strong tape, decorative 
Torpol® tape, 3D distance mesh  
(100% polyester)
free neck system
two-sided embroidery with 
Torpol® emblem
single buckle in front, cord under 
the tail, nickel fittings
S – XL

dzianina dresowa (90% bawełna, 
10% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, dekora-
cyjna taśma Torpol®, siatka dystanso-
wa 3D (100% poliester)
free neck system 
dwustronnie haft z herbem Torpol®

klamra z przodu, sznurek pod ogon, 
okucia niklowane
S – XL

black

grey

navy
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Master Dry & Mesh Rug Derka Dry & Mesh Master

Multifunctional, extremely useful rug. Protects against 
insects and dust. Keeps the horse’s back dry and pre-
vents it from catching a cold. In the extreme heat, the 
wet rug helps to cool the horse down. Spine part made 
of cotton jersey with thin mesh strips sewn on both 
sides. Finished with decorative Torpol® tape.  

Wielofunkcyjna, niezwykle przydatna do pracy. 
Zabezpiecza przed owadami i kurzem. Osusza grzbiet 
i zapobiega przewianiu. W trakcie uporczywego 
skwaru, po zamoczeniu, chłodzi. W części grzbieto-
wej zastosowano dzianinę dresową, do której po obu 
stronach doszyto boki z cienkiej siatki. Ozdobiona 
dekoracyjną taśmą Torpol®.

Material: 
 
Finishing: 
 
 
Embellishment: 
 
Fastening: 
 
 
Size:

Materiał: 
 
Wykończenie: 
 
 
Zdobienie: 
Zapięcie:
 

Rozmiar:

jersey (90% cotton, 10% polyester), 
mesh (100% polyester)
denim band (50% cotton, 50% 
polyester), strong tape, decorative 
Torpol tape (100% polyester)
two-sided printing with Torpol® 
emblem
single buckle in front, single belt 
under the belly, cord under the tail, 
nickel fittings
S – XL

dzianina dresowa (90% bawełna, 
10% poliester); siatka (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, dekora-
cyjna taśma Torpol® (100% poliester)
nadruk dwustronny herb Torpol® 
klamra z przodu, pojedynczy pas 
pod brzuch, pasek pod ogon, okucia 
niklowane
S – XL

black
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Master Memory Leg Wraps Podkładki pod Owijki Memory Master

Unique leg wraps equipped with perforated, ther-
moplastic Memory Foam. The outer Evolon® layer 
has a great moisture-absorbing, breathing and drying 
properties. The leg wraps are thin, easy in maintenan-
ce and fit legs perfectly. Fastened with low-hook vel-
cro tape. 

Wyjątkowe podkładki, w których zastosowano ter-
moplastyczną piankę Memory z perforacją. Obszy-
te włókniną Evolon® o szczególnych właściwościach 
chłonnych, oddychających i osuszających. Podkładki 
doskonale dopasowują się do nóg. Są cienkie i łatwe w 
użytkowaniu. Zapinane na niehaczącą taśmę typu rzep. 

Outer material: 
Filling: 
Fastening: 
Size (height 
/ width): 
Packing:

Evolon® (70% polyester, 30% polyamide)
perforated Memory Foam
velcro tape (100% polyester)

L: 40/50 cm, M: 30/40 cm, S: 25/35 cm 
2 pcs

Materiał zew.: 
Wypełnienie: 
Zapięcie: 
Rozmiar 
(wys./szer.): 
Opakowanie:

Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
pianka Memory z perforacją 
taśma typu rzep (100% poliester)
 
L: 40/50 cm, M: 30/40 cm, S: 25/35 cm 
2 szt. 

grey
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Sport collection is reliability, fit and style. Its main advantages are 
the Memory Foam technology and extremely durable B-NEV™ 
fabric. The 2020 Sport Collection features two new saddle pad 
designs: Sport Cut™ and Sport Edge. Both are finished with 
contrasting trims and simple quilting. 

Kolekcja Sport to niezawodność, pewność, dopasowanie i styl. 
Jej atutem jest technologia Memory Foam, a dodatkową zaletą 
niezwykle wytrzymała tkanina B-NEV™. Nowością są czapraki 
występujące w dwóch wariantach: Sport Cut™ oraz Sport Edge. 
W sezonie 2020 charakterystyczne są kontrastowe wykończenia 
oraz proste pikowania.

SPORT COLLECTION
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Sport Cut™ Saddle Pad Czaprak Sport Cut™

A unique saddle pad with no stitches, tapes or other 
stiffening elements in the spine part. Instead of that, we 
used a 3D mesh around the withers, which guarantees 
excellent airflow. A unique cut makes the saddle 
pad fits perfectly the horse’s back. Made of quilted, 
glistening B-NEV™ fabric. Extremely light. 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.

W części grzbietowej pozbawiony został przeszyć, 
taśm oraz innych elementów usztywniających. 
Zamiast tego w okolicach kłębu zastosowano siatkę 
3D, która odpowiada za perfekcyjną formę, wolny kłąb 
oraz zapewnia doskonały przepływ powietrza. Unikal-
ny krój sprawia, że czaprak idealnie dopasowuje się do 
grzbietu. Wykonany został z pikowanej, połyskującej 
tkaniny B-NEV™. Niebywale lekki. Jego dodatkowy 
atut stanowi podszycie z włókniny Evolon® o właści-
wościach chłonnych, oddychających i osuszających.

Wzór zastrzeżony, podlega ochronie prawnej na te-
renie Unii Europejskiej.

Outer material: 
Inner material:
 
Filling: 
Finishing: 
 
 
Extras: 
Embellishment: 

Discipline: 
Size:

B-NEV™ (30% cotton, 70% polyester)
Evolon® (70% polyester, 30% poly-
amide)
550g wadding (100% polyester)
denim band (50% cotton, 50% pol-
yester), strong tape, 3D distance 
mesh (100% polyester)
free neck system
two-sided embroidery with Torpol® 
emblem
jumping, dressage
FULL, COB, PONY

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

B-NEV™ (30% bawełna, 70% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
włóknina 550g (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, siatka 
dystansowa 3D (100% poliester)
free neck system 
dwustronnie haft z herbem Torpol®

skokowy, ujeżdżeniowy
FULL, COB, PONY

black

white

navy

burgundygrey
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Sport Edge Saddle Pad Czaprak Sport Edge

Made of quilted, glossy B-NEV™ fabric. An additional 
advantage is the Evolon® inner layer with absorbent, 
breathing and drying properties.  Featured with con-
trasting inserts with Torpol® emblem. 

Wykonany został z pikowanej, połyskującej tkaniny 
B-NEV™. Jego atutem jest podszycie z włókniny 
Evolon® o właściwościach chłonnych, oddychających 
i osuszających. Charakterystyczne są kontrastowe 
wstawki, na których umieszczone zostało logo Torpol®.

Outer material:
Inner material:
Filling: 
Finishing: 
 
 
Embellishment: 

Discipline: 
Size:

B-NEV™ (30% cotton, 70% polyester)
Evolon® (70% polyester, 30% polyamide)
550g wadding (100% polyester)
denim band (50% cotton, 
50% polyester), strong tape 
(100% polyester)
two-sided embroidery with 
Torpol® emblem
jumping, dressage
FULL, COB, PONY

Materiał zew.: 
Materiał wew.: 
Wypełnienie: 
Wykończenie: 
 

Zdobienie:  
Rodzaj:  
Rozmiar: 

B-NEV™ (30% bawełna, 70% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
włóknina 550g (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna 
(100% poliester)
dwustronnie haft z herbem Torpol®

skokowy 
FULL, COB, PONY

burgundy with navy

navy with greygrey with black

white with grey
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Sport Earnet Nauszniki Sport

Hand-made of fine cotton knitting yarn, decorated 
with elastic ears in the product’s colour. Finished with 
contrasting, glossy B-NEV™ fabric. 

Wykonane ręcznie z delikatnej włóczki bawełnianej 
z elastycznymi uszami w tym samym kolorze. 
Ozdobione kontrastową, połyskującą tkaniną B-NEV™. 

Material:
Ears: 
Finishing: 
Embellishment: 
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton)
elastic fabric (100% polyester)
B-NEV™ (30% cotton, 70% polyester)
embroidery with Torpol® emblem
FULL, COB, PONY

Materiał:
Uszy: 
Wykończenie: 
Zdobienie: 
Rozmiar: 

włóczka bawełniana (100% bawełna)
dzianina elastyczna (100% poliester)
B-NEV™ (30% bawełna, 70% poliester)
haft z herbem Torpol®

FULL, COB, PONY 

navy with grey

white with grey black with grey

navy with burgundy
Hand

Made
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Sport Memory Half Pad Pad Memory Sport

Reduces pressure on the contact key points in the 
spine part and fits the horse’s back perfectly.  Ab-
sorbs shocks and prevents from bruises or abrasions. 
Made of multilayer combination of materials based on 
Memory foam. Memory Foam Technology™ is pro-
tected with a cover made of B-NEV™ fabric while the 
inner Evolon® layer features great moisture-absorbing, 
breathing and drying properties. 3D mesh in the spine 
part guarantees excellent airflow. 

Jego unikalną cechą jest niwelowanie nacisków na 
punkty styku z grzbietem oraz idealne dopasowanie 
do ciała. Doskonale amortyzuje uderzenia oraz chro-
ni przed obiciami i otarciami. Pianka Memory stanowi 
podstawę wielowarstwowej kombinacji materiałów. 
System Memory Foam Technology™ zabezpiecza po-
krowiec, którego zewnętrzną część stanowi tkanina 
B-NEV™, a wewnętrzną włóknina Evolon® o właści-
wościach chłonnych, oddychających i osuszających. 
Na kłębie znajduje się siatka 3D, która odpowiada za 
doskonały przepływ powietrza.

Cover: 
 
Filling: 
Finishing: 
 
 
Extras: 
Fastening: 
Size:

B-NEV™ (30% cotton, 70% polyester), 
Evolon® (70% polyester, 30% polyamide)
Memory Foam Technology™
denim band (50% cotton, 50% poly-
ester), strong tape, 3D distance mesh 
(100% polyester), 
free neck system 
velcro tape (100% polyester)
FULL, COB

Pokrowiec:  
 
Wypełnienie:  
Wykończenie:  
 
 
Dodatki:  
Zapięcie:  
Rozmiar: 

B-NEV™ (30% bawełna, 70% poliester), 
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
wkład Memory Foam Technology™ 
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna, siatka 
dystansowa 3D (100% poliester)
free neck system 
taśma typu rzep (100% poliester)
FULL, COB

blackwhite navy

grey burgundy

Warning! The Memory Foam Technology™ insert has 
to be removed from the cover before washing.

Uwaga! Wkłady Memory Foam Technology™ przed 
praniem należy wyjąć z pokrowca.
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Sport Fleece Rug Derka Polarowa Sport

Made of a high-quality fleece. Features great drying 
and moisture-absorbing properties. Protects against 
cold. Very easy to maintain. Keeps the original shape 
for long.

Wykonana z polaru o wysokich parametrach jako-
ściowych. Doskonale osusza, odprowadza wilgoć 
i chroni przed chłodem. Jest lekka i świetnie układa 
się na grzbiecie. Długo utrzymuje pierwotny wygląd.

Material: 
Finishing: 
 
Embellishment:  
 
Fastening:  
 
Size:

anti-pilling fleece (100% polyester)
denim band (50% cotton, 50% poly-
ester), strong tape (100% polyester) 
two-sided embroidery with Torpol® 
emblem
single buckle in front, cord under 
the tail, nickel fittings
S – XL

Materiał: 
Wykończenie:  
 
 
Zdobienie:  
Zapięcie:  
 
Rozmiar: 

polar antypilling (100% poliester)
lamówka drelichowa (50% bawełna, 
50% poliester), taśma nośna 
(100% poliester)
dwustronnie haft z herbem Torpol®

klamra z przodu, sznurek pod ogon, 
okucia niklowane
S – XL

navy

grey
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Sport Cap Czapka Sport

Referring to the style of Sport Collection. An adjust-
able back-clasp ensures a great fit. Decorated with 
the Get Torpol® Get Results embroidery and Torpol® 
emblem.

Nawiązująca stylem do kolekcji Sport. Regulowane 
zapięcie z tyłu pozwala na precyzyjne dopasowanie. 
Zdobiona haftem Get Torpol® Get Results oraz herbem 
Torpol®.

Material:
Embellishment:  
 
Fastening:  
Size:

denim (100% cotton)
Get Torpol® Get Results embroi-
dery, Torpol® emblem
metal buckle in silver colour
universal

Materiał:  
Zdobienie:  
 
Zapięcie:  
Rozmiar: 

drelich (100% bawełna)
haft Get Torpol® Get Results, 
herb Torpol®

metalowa sprzączka w kolorze srebrnym
uniwersalny

black

grey with navy

black with grey

burgundy with navy
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FreeRide Collection was made with passion of riding. Perfect 
for outdoor leisure. It is a new, less formal offer for riders at any 
stage of training and with different prospects. Dedicated to sport 
riders and those who love to spend free time in the saddle.

Kolekcja FreeRide zaprojektowana została z pasji, radości do jaz-
dy oraz z myślą o wyprawie w teren. Stanowi nową, mniej formal-
ną propozycję dla jeźdźców na różnym poziomie wyszkolenia i o 
różnym spojrzeniu na przyszłość. Dedykowana sportowcom oraz 
tym, którzy lubią spędzać wolny czas w siodle. 

FREERIDE COLLECTION
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FreeRide Saddle Pad Czaprak FreeRide

Features unconventional finishing made of fabric im-
itating leather (eco-leather). Equipped with a horse-
shoe-shaped, clasp pocket on the right side. The 
saddle pad is made of quilted denim fabric. The inner 
Evolon® layer has a great moisture-absorbing, breath-
ing and drying properties.

Charakteryzuje się oryginalnymi wykończeniami 
z materiału imitującego skórę. Na prawej stronie znaj-
duje się kieszonka z zapięciem w kształcie podkowy. 
Czaprak wykonany został z pikowanej tkaniny typu 
jeans, podszytej włókniną Evolon® o właściwościach 
chłonnych, oddychających i osuszających. 

Outer material: 
 
Inner material:
 
Filling: 
Finishing: 
 
Embellishment: 

Discipline: 
Size:

denim fabric type (60% cotton, 
40% polyester)
Evolon® (70% polyester, 30% poly-
amide)
550g wadding (100% polyester)
eco-leather, strong tape 
(100% polyester)
embroidery with Torpol® emblem, 
pocket
jumping
FULL, COB, PONY

Materiał zew.: 

Materiał wew.: 
Wypełnienie: 
Wykończenie:  
 
Zdobienie: 
Rodzaj: 
Rozmiar:

tkanina typu jeans (60% bawełna, 
40% poliester)
Evolon® (70% poliester, 30% poliamid)
włóknina 550g (100% poliester)
ekoskóra, taśma nośna
(100% poliester)
haft z herbem Torpol®, kieszonka
skokowy 
FULL, COB, PONY

black with brown

navy with brown



56

GB PL

FreeRide Earnet Nauszniki FreeRide

Hand-made of fine cotton knitting yarn, with elastic 
ears in brown colour. Finished with fabric imitating 
leather (eco-leather) and characteristic stitching. 

Wykonane ręcznie z delikatnej włóczki bawełnianej z 
elastycznymi uszami w kolorze brązowym. Ozdobione 
materiałem imitującym skórę oraz charakterystycznymi 
przeszyciami.

Material:
Ears: 
Finishing: 
Embellishment: 
Size:

cotton knitting yarn (100% cotton)
elastic fabric (100% polyester)
eco-leather
embroidery with Torpol® emblem
FULL, COB, PONY

Materiał:
Uszy: 
Wykończenie: 
Zdobienie: 
Rozmiar: 

włóczka bawełniana (100% bawełna)
dzianina elastyczna (100% poliester)
ekoskóra
haft z herbem Torpol®

FULL, COB, PONY 

black with brown

navy with brown
Hand

Made
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FreeRide Dry & Light Cotton Rug Derka bawełniana Dry & Light FreeRide

Made of jersey. Features unconventional finishing 
made of fabric imitating leather (eco-leather). Absorbs 
moisture very well and allows the skin to breathe, 
which prevents the body from overheating. Fits the 
horse’s back perfectly. 

Wykonana z dzianiny potocznie zwanej dresową. 
Charakteryzuje się oryginalnymi wykończeniami 
z materiału imitującego skórę. Doskonale wchłania 
wilgoć. Pozwala skórze oddychać, nie przegrzewa 
i nie zbiera trocin. Świetnie układa się na grzbiecie. 

Material: 
Finishing: 
 
Embellishment:  
Fastening:  
 
Size:

jersey (90% cotton, 10% polyester)
eco-leather (100% polyester), 
strong tape (100% polyester)
embroidery with Torpol® emblem
single buckle in front, cord under 
the tail , nickel fittings in gold colour
S – XL

Materiał: 
 
Wykończenie:  
 
Zdobienie:  
Zapięcie:  
 
Rozmiar: 

dzianina dresowa (90% bawełna, 
10% poliester)
ekoskóra (100% poliester), taśma 
nośna (100% poliester)
haft z herbem Torpol®

klamra z przodu, sznurek pod ogon, 
okucia niklowane w kolorze złotym
S – XL

black

navy
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FreeRide Halter Kantar FreeRide

Made of strong tape. In the occipital and noseband 
parts finished with soft, woolen knitwear. The halter 
has a wide adjustment range which ensures a great fit 
to the horse’s head. Gold fittings emphasize its unique 
character. 

Wykonany z wytrzymałej taśmy. W części potylicz-
nej oraz nosowej podszyty miękką dzianiną wełnianą. 
Posiada dużą regulację, dzięki czemu można go ideal-
nie dopasować do głowy konia. Złote okucia podkre-
ślają jego wyjątkowy charakter.

Material: 
 
Fittings: 
Embellishment:  
Size:

strong tape (100% polyester), 
woolen knitwear (100% wool)
nickel fittings in gold colour 
Torpol® embroidery 
FULL, COB

Materiał: 
 
Okucia:  
Zdobienie:  
Rozmiar: 

taśma nośna (100% poliester), 
dzianina wełniana (100% wełna)
niklowane w kolorze złotym
haft Torpol®

FULL, COB

brown
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FreeRide Bag Torba FreeRide

Made of fabric imitating leather (eco-leather). Zipped 
with decorative zipper. Equipped with an adjustable 
belt. The inside finished with gentle lining equipped 
with functional pockets. Gold fittings emphasize its 
unique character. 

Wykonana z materiału imitującego skórę. Posiada pa-
sek z możliwością regulacji. Wewnątrz wykończona 
miękką tkaniną z funkcjonalnymi kieszonkami. Okucia 
i zamki w kolorze złotym podkreślają jej wyjątkowy 
charakter.

Outer material:
Inner material:
Finishing:

Embellishment: 
Fastening: 
Size approx.*:

eco-leather (100% polyester)
microfiber (100% polyester)
strong tape (100% polyester), 
nickel fittings in gold colour
Torpol® embroidery
2 zippers
height 22 cm, width 40 cm

Materiał zew.: 
Materiał wew.:
Wykończenie:
 
Zdobienie: 
Zapięcie: 
Wymiary ok.*:

ekoskóra (100% poliester)
mikrofibra (100% poliester)
taśma nośna (100% poliester), 
okucia niklowane w kolorze złotym
haft Torpol®

zamek 2 szt.
wysokość 22 cm, szerokość 40 cm

brown

*Podane wymiary dotyczą największych odległości*Refers to the longest dimension
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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 bio-
stymulatory magnetyczne (NMB). Wszystkie NMA oraz 
NMB są magnesami trwałymi. Raz uzyskany magnetyzm 
utracić mogą jedynie pod wpływem skrajnie silnego pola 
magnetycznego o przeciwnych biegunach lub w tem-
peraturze powyżej 80°C. Produkty z linii Magnetic Field 
Therapy™ mogą być stosowane długofalowo, zarówno 
w profilaktyce w celu poprawienia osiągów u koni zdro-
wych, jak i w rehabilitacji urazów. Naszej terapii nie można 
przedawkować. Organizm absorbuje tyle energii magne-
tycznej, ile konieczne jest, aby przywrócić mu równowagę 
energetyczną. Można 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 ca-
refully 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 Magnetic 
Stimulators (NMB). Both NMA and NMB are permanent 
magnets. Once magnetized, they can only be dema-
gnetized when put in a very strong, reversely polarized 
magnetic field or temperature exceeding 80°C. Products 
in Magnetic Field Therapy™ line can be used over a long 
time, both to enhance performance in healthy horses as 
well as for rehabilitation after injuries. Our therapy can-
not be overdosed as a body absorbs only as much ma-
gnetic energy as it requires to restore its energy balance. 
Our therapy can be safely applied for both rehabilitation 
and prevention purposes. After a short adaptation pe-
riod, 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.

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:

Regeneracja po wysiłku – zwiększony przepływ krwi
i limfy sprawia, że tlen oraz białe krwinki są transpor-
towane czterokrotnie szybciej, co zapewnia lepsze 
odżywienie, a tym samym szybszą odbudowę tkanek.
Wyrównanie deficytów - przyspieszenie przepływu 
krwi odpowiada za termoregulację, czyli odprowa-
dzanie temperatury z miejsc stanu zapalnego, co za-
pobiega powstaniu i / lub ogranicza rozwój choroby.
Poprawa w zakresie narządów ruchu - zdrowy 
grzbiet, staw bez opuchlizny to gwarancja elastycz-
ności i pełnego wykorzystania potencjału konia.
Eliminacja objawów bólowych w obrębie kręgosłupa 
- przyśpieszony przepływ białych krwinek (odpowie-
dzialnych za zwalczanie stanu zapalnego) eliminuje 
odczuwalne, negatywne skutki urazów i obrzęków.
Odbudowa tkanki mięśniowej - prawidłowo dotlenio-
ne i odżywione komórki pozwalają na szybką i efek-
tywną regenrację oraz wzmocnienie mięśni.

Środki ostrożności
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje stałe pole
magnetyczne do siły 20.000 Gauss (2 Tesla) za cał-
kowicie nieszkodliwe. Nie zaleca jego stosowania u 
zwierząt w okresie ciąży, w trakcie leczenia otwartych 
ran, bliznowca (dzikiego mięsa), procesów nowotworo-
wych, ostrych chorób zakaźnych. Kobiety w ciąży, oso-
by z rozrusznikami serca lub urządzeniami elektroinsu-
linowymi powinny zachować ostrożność w kontakcie z 
produktami magnetycznymi. Produktów z magnesami 
nie należy 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 mag-
netic data storage devices.
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Evolon® – a new-generation fabric Evolon® – włóknina 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 the 
advantages of textiles with remarkable mechanical 
properties. It’s easy to arrange, soft, lightweight and 
extremely durable. Due to its dense structure, Evolon® 
provides great protection with excellent filtering prop-
erties.  

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, który błyskawicz-
nie schnie i pod którym skóra pozostaje sucha. 
Oddychający – miliony mikrokanalików umożliwiają
swobodny przepływ powietrza. 
Zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii – zwarta 
budowa powoduje, że nawet bardzo małe cząsteczki 
alergenów pozostają pod warstwą tkaniny. Nie do-
puszcza do wnikania sierści, która pozostaje na ze-
wnątrz, dzięki czemu można ją łatwo usunąć.
Wydłużony okres eksploatacji – przeprowadzone
badania oraz testy nie wykazują utraty jakichkolwiek
właściwości materiału, nawet w przypadku wielo-
krotnego prania w środkach chemicznych.
Ekologiczny – w procesie produkcyjnym nie wyko-
rzystuje się żadnych chemicznych wypełniaczy, dla-
tego Evolon® jest materiałem przyjaznym dla środo-
wiska (nie zawiera PCV, kleju, rozpuszczalników).

Liquid absorption - thanks to a large surface area of its 
microfilaments, Evolon® absorb the amount of liquid 
equivalent to 400% of its own mass which makes it an 
ideal material for products such as saddle pads that 
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™ wool Wełna Nelson™

Nelson jest naturalnym, żywym włóknem, pozyski-
wanym podczas strzyżenia z sierści owiec. Budowa 
włókien wełny oraz ich niejednorodna struktura 
sprawiają, iż dzianina Nelson™ posiada wysoką ela-
styczność. Uzyskiwana jest z żywych owiec, wskutek 
tego włókna nie tracą swoich naturalnych właściwości. 
Posiada certyfikat The Woolmark Company®.

Nelson™ is a natural fiber acquired during sheep shear-
ing. Non-homogenous structure of the wool fibers 
gives Nelson™ wool knitwear 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:

Uśmierza ból - wykorzystywana w rehabilitacji i profi-
laktyce leczniczej. 
Zapewnia termoregulację – dzięki zdolności kurcze-
nia i rozszerzania się, gwarantuje doskonałą cyrkulację
powietrza. Ułatwia utrzymanie stałej temperatury 
ciała; nie dopuszcza do zapocenia, ani do przegrzania 
organizmu.
Jest higroskopijna – potrafi przyjąć parę wodną 
w ilości odpowiadającej 1/3 własnej masy, nie spra-
wiając wrażenia wilgotnej w dotyku.
Jest antybakteryjna i samoczyszcząca - zawiera 
lanolinę, która, powlekając każdy włos, niszczy bak-
terie 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 great circulation of the air through the material. 
That helps to maintain constant body temperature, en-
suring the 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 lanolin 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’s 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 pa-
mięciowa Lazy Foam o dużej gęstości. Jej podstawo-
wa 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 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.

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 inner part is 
made of innovative Hex-Line™ foam of high-density 
and optimal hardness. The outer part uses hydropho-
bic non-woven WTM-ECCO, featuring high elastici-
ty and resistance to abrasion. Applied in saddle pads 
and pads, it is responsible 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 - ogranicza
dyskomfort np. po kontuzji konia, w trakcie odbudowy 
mięśni grzbietu.
Oddychalność – wszystkie warstwy zapewniają pełną
przepuszczalność powietrza, dzięki czemu nie docho-
dzi do zapocenia i przegrzania grzbietu.
Idealnie dobrany współczynnik amortyzacji - popra-
wia komfort jazdy. Zapewnia bliski kontakt jeźdźca 
z koniem.

Perfect fit for every saddle – the technology pre-
vents discomfort, e.g. after contusion or during 
recovery 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 var-
ious materials based on latex foam. Its unique feature 
is a uniform distribution of pressure and remarkable 
bounce. The inner part was made of Hex- Line™ foam, 
featuring a high density and optimum hardness. The 
outer part uses hydrophobic non-woven WTM-ECCO, 
featuring high elasticity and resistance to abrasion. Ap-
plied in saddle pads and pads it is responsible for main-
taining the product’s shape and sweat shedding. Used 
in a multi-layered configuration the technology signifi-
cantly 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 pełną 
przepuszczalność powietrza, dzięki czemu nie docho-
dzi do zapocenia i przegrzania grzbietu.
Naturalna bariera dla rozwoju grzybów i roztoczy 
– dzięki połączeniu obojętnych chemicznie materiałów.
Niespotykany dotychczas komfort jazdy – miękkość, 
sprężystość i elastyczność.

Uniform distribution of pressure over the entire prod-
uct 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™ practical in stable B-NEV™ praktyczny w stajni

Tkanina B-NEV™ znalazła zastosowanie w derkach, 
padach oraz dekoracyjnie w innych produktach. 
Nowatorska technika tkania sprawia, że jest trwała 
i wytrzymała, a przy tym posiada atrakcyjny wygląd. 
Zewnętrzna warstwa charakteryzuje się delikatnym 
połyskiem. Połączenie bawełny z włóknem poliestro-
wym powoduje, że jest odporna na przetarcia i uszko-
dzenia mechaniczne, 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. A 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™:

Wyjatkowo przyjazna w utrzymaniu czystości - nie 
„łapie“ słomy, trocin, a po przetarciu wilgotną ścierecz-
ką zabrudzenia znikają. Ograniczamy czas i wysiłek 
potrzebny na utrzymanie produktu w czystości. 
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.
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 for active people Softshell dla aktywnych

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 
excercise rugs or bandages.

Korzyści wynikające ze stosowania Softshell:Benefits of using Softshell:

Softshell

Komfort cieplny – zabezpiecza przed wiatrem.
Oddychalność – - pozwala na swobodny przepływ 
powietrza. Nie poci i nie przegrzewa.
Chroni przed mżawką i lekkim deszczem - jest ideal- 
nym rozwiązaniem outdoorowym.
Komfort użytkowania – jest miękka i lekko elastycz-
na, 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 movement.
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

EARNETS

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

D (cm)

27
30
33
33

HALF PADS

SIZE A (cm)

COB
FULL

52 
57
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BOUNCE 
EFFECT

BREATHABLE EASY 
CLEANING

ECO FRIENDLY

FAST DRY FREE-NECK
SYSTEM

GLAMOROUS
DESIGN

4X INCREASED
LIMA FLOW

LINT FREE LIQUID
ABSORPTION

NON-ALLERGY PERFECT FIT

PRESSURE
DISTRIBUTION

UV RESISTANT WASHABLE PURE 
NEW WOOL
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