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VIND & KYLA

ALLT FRÅN FROSTFRITT VATTEN TILL BRODDAR
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VI SKRÄDDARSYR

Vindnät

– Vi anpassar helt enligt era önskemål!

VINDNÄT

Vindnät skyddar mot drag, snö, regn, värme och till viss del kyla medan
man har kvar ljuset och den naturliga ventilationen. Nätet är tillverkat av
högkvalitativ, vävd polyester kombinerat med flexibel PVC, detta ger ett
nät som tål höga påfrestningar. Tester visar att nätet stoppar upp till 86 %
av vinden. Flexibiliteten ger vindnätet många användningsområden.

MASKSTORLEK: 1x1 mm
VIKT: 250 g/m²
TJOCKLEK: 0,34 mm
VENTILATION UTAN DRAG
•
•
•
•
•

Skyddar mot vind, regn och snö
Bra ventilation
Ger en ljus och luftig miljö

Vi har två typer av sträckare för montering av vindnät.
En fördel med att montera vindnät med sträckare är att
de elastiska linorna tar upp mycket av vinden och nätet
förblir sträckt.

• Öljettclips tillsammans med bannabungee
• Elastisk spännare som används på förstärkta nät
med rep insvetsat i kanten

Friskare och stressfria djur
Finns i grönt, rött, svart och vitt utförande

• Kan fås med olika infästningar
VI KAN ERBJUDA FLEXIBLA
MONTERINGSLÖSNINGAR
Vindnäten ligger som standard i rullar om 100 m, men
kapas i önskade längder efter kundens önskemål.
Montering av näten kan ske på olika sätt. Vi kan
tillhandahålla olika varianter på infästningar.

FAST MONTERING
Vid montering av standardnät kan de klämmas fast
mellan träreglar eller plattjärn. Mellan klämlisten och
regeln monteras med fördel en gummilist för att få en
tryckpunkt på nätet.
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MONTERING MED STRÄCKARE

ÖLJETTERING
Med öljetter i en förstärkt kant på nätet kan man
använda det som draperi ihop med skena och hängrullar.
Kan även användas ihop med stroppar eller wire.

LÅSNING AV SKJUTBART VINDNÄT
Vi har tagit fram en enkel lösning för att använda vindnät
som alternativ till skjutport. Vindnätet öljetteras enligt
ovan och hängs upp i Hendersons skena och rullar. I
bakkant monteras nätet med sträckare och i framkant
fixeras nätet med Willabs rörstängning.

Ger naturlig

ventilation

Optimalt till lösdriftstall
och ridhus men även för privat
bruk till balkonger och terrasser
eller som staketskydd för företagsoch byggnadsstängsel. Säljs i metervara eller på rulle.

VINDNÄT STANDARD
BREDD

GRÖN

1000 mm 100 m/rulle

205000

1000 mm

205005

1500 mm 100 m/rulle

205010

1500 mm

RÖD

VIT

SVART

205200

601148

205155

205205

601856

205015

205165

205215

2000 mm 100 m/rulle

205020

205170

601157

2000 mm

205025

205175

601857

3000 mm 100 m/rulle

205030

3000 mm

205035

205185

Ti l l b e h ö r

SPÄNNARE ELASTISK FÖR VINDNÄT 			
Detta är en mycket stark variant av sträckare för vindnät.
Nätet förstärks och ett rep svetsas in i kanten på nätet.
Sträckaren skruvas ihop runt repet och den elastiska linan
med krok hakas fast. Denna sträckare är att föredra vid
långa längder av vindnät.
205100

205275

FÄSTBYGEL FÖR ELASTISK SPÄNNARE			
En praktisk fästbygel som man kan hänga upp dom flesta
saker på. Krokens bredd: 16mm. c/c mellan fästhålen:
45mm. Diameter på hålet: 6mm.
205142

BANNABUNGEE SVART 25 CM			
Dragstarka och smidiga elastlinor för
alla tänkbara användningsområden.
205110

ÖLJETTCLIPS		
205148
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PLASTRIDÅ

Plastridå

– Skyddar mot kyla och drag
Ett effektivt sätt att inte släppa igenom drag, stänga ute kylan på vintern
och insekter på sommaren - samtidigt som djur, människor eller maskiner
kan röra sig in och ut på ett smidigt sätt.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

PVC-STRIP POLARKVALITET		
Transparent plastridå. Tillverkad av kadmiumfri pvc med
hög andel mjukgörare som håller plasten smidig även
vid kyla. Stripsen fixeras enklast i upphängningsbeslag.
Kan även fixeras mellan två reglar.
368010
368015
368020
368025
368030
368035

200/2
200/2
300/3
300/3
400/4
400/4

• Ladugårdsöppningar
• Lösdriftstall
• Öppna stall
• Industri; damm, spray, skydd
för maskiner och utrustning

50 m/rulle
Tillkapad
50 m/rulle
Tillkapad
50 m/rulle
Tillkapad

• Delar av hallar och andra ytor

Ti l l b e h ö r

UPPHÄNGNINGSBESLAG FÖR PVC-STRIPS
367910
367920
367930

200 mm
300 mm
400 mm

UPPHÄNGNINGSBESLAG FÖR PVC-STRIPS
367900
367905
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984 mm
1500 mm

Värmelampa och värmearmatur
Det är viktigt att installera värmelampor i hönshus inför vintern, så att det inte
når minusgrader vilket kan vara skadligt för djuren. När det är vinter och kallt
ute så kan djuren mysa ner sig under sina lampor och trivas trots att vinden
viner utanför. Dessutom förhindrar värmelampor att vattnet fryser
till is under riktigt kalla vinterdagar.

VÄRMELAMPA

Effektiva värmelampor för smådjuren i stallet; gris, kycklingar, höns och katter
med flera. En värmelampa ger god tillskottsvärme över en mindre yta.

VÄRMEARMATUR XL					
Stor värmearmatur med skyddsgaller. 5 m kabel och 2 m
upphängningskedja. 230 V. IPX4. Max 250W glödlampa.
Diameter 350 mm vid skärmens nederkant. (Glödlampa ingår ej.)
130590

FERKEL VÄRMEARMATUR STANDARD MED SPARKNAPP
En värmelampa som ger god tillskottsvärme över en mindre yta.
Komplett med 250 cm upphängningskedja och gummikabel.
Energisparknapp. Skärmens nedre diameter: 205 mm. Max 250 W
glödlampa. (Glödlampa ingår ej.) Tr.fp: 2 st. Teknisk data: CE. TUV.
130550

GLÖDLAMPA PHILIPS HÅRDGLAS IR		
Infraröd värmelampa, reflektorglödlampa med
sockeltyp E27. Infraröda lampor ger värme för
djuren och är perfekt för djuruppfödare. Ska endast
användas i armatur som är avsedd för infraröd värme.
Philips hårdglaslampa har en förbättrad reflektor som
utvecklar mer värme på en större yta samt tål stötar
och vattenstänk bättre än tidigare modellen med
”mjukt” glas.
130533

150W

130525

250W

GLÖDLAMPA PHILIPS PAR 				
Infraröd värmelampa, reflektorglödlampa med
sockeltyp E27. Infraröda lampor ger värme för djuren
och är perfekt för djuruppfödare. Ska endast användas
i armatur som är avsedd för infraröd värme. Philips
lågenergilampa 100W ger ungefär samma värme som
150W hårdglaslampa.
130540

100W

130545

175W

POWERHEAT VÄRMELAMPA
KERAMIK 150W
			
Avger endast värme, inget ljus.
601151

GLÖDLAMPA EKONOMI IR 			
Infraröd värmelampa, reflektorglödlampa med
sockeltyp E27. Infraröda lampor ger värme för
djuren och är perfekt för djuruppfödare. Ska
endast användas i armatur som är avsedd för
infraröd värme.
130535

150W

130530

250W

GLÖDLAMPA EKONOMI PAR 			
Infraröd värmelampa, reflektorglödlampa med
sockeltyp E27. Infraröda lampor ger värme för
djuren och är perfekt för djuruppfödare. Ska
endast användas i armatur som är avsedd för
infraröd värme.
130541

100W

130546

175W
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VÄRMEBALJOR

FROSTFRITT

Vatten

med hjälp av värmebaljor
Vi närmar oss den kalla årstiden och alla djurägare står inför
utmaningen att kunna erbjuda sina djur frostfritt vatten.
Willab värmebaljor har många fördelar
• Inbyggd termostat vilket underlättar arbetet

och spara ström. Anslut hinken/baljan till en
strömkälla i god tid då den inte tinar upp redan
fruset vatten. Termostaten startar när den
omgivande temperaturen är ca 3°C.

• Klarar ner till -20 grader och håller vatten
temperaturen på mellan 10 –15°C.

• Både hinken och baljorna är tillverkade av

kraftig, isolerande och livsmedelsgodkänd
plast.

• Ljus insida för att lättare se smutsen och

resultatet av rengöring. Detta gör dem lämpliga
att använda även under resten av året när inte
vattnet behöver värmas upp.

• Vattentät transformator som sitter i mitten av

en 10 meter lång sladd och det går givetvis att
använda skarvsladd godkänd för utomhusbruk
om medföljande sladd inte räcker fram till
hagen. Var noga med att montera/fästa
transformatorn på ett ställe som inte djuren
kommer åt.

VÄRMEBALJOR
Värmebalja rektangulär 60 l.
Storlek: L 61 x B 44 x H 40 cm. Effekt: 130W
600592
Värmehink 20 l. Storlek: L 35 x B 37 x H 32 cm
Effekt: 110W
600593

VÄRMEBALJOR
Värmebalja rund 45 l.
Storlek: L 550 x B 540 x H 300 mm.
Effekt: 120W
601414
Värmebalja rektangulär 120 l.
Storlek: L 1070 x B 490 x H 390 mm. Effekt: 170W
601415
6
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ELVATTENKOPP SUEVIA 41A			
Med tryckklaff. Monteras lämpligast i ett thermorör med invändig diame
ter av 302 mm. Värmeslinga 24 V/80 W/180 W. El- och vattenanslutningar
sker från undersidan. Frostfri ner till ca -25°C. Skålens diameter är 230 mm.
Vattengiva vid 4 kg tryck är reglerbart upp till 15 liter/minut. Olika munstycke
medföljer för att byta givan. En kopp är lämplig för 15–20 djur.
142000 80W
142010 180W

VATTENKOPPAR

ELVATTENKOPP SUEVIA 43A 		
Med flottör. Monteras lämpligast i ett thermorör med invändig
diameter av 302 mm. Värmeslinga 24 V/80 W/180 W. El- och
vattenanslutningar sker från undersidan. Frostfri ner till ca -30°C.
Skålens diameter är 230 mm. 5 liter/minut vid 4 kg tryck. Max 5 bars
tryck. En kopp är lämplig för 15-20 djur. Termostat ingår.
142025 80W
142020 180W

M ässi n gsv e n t i

ELVATTENKOPP SUEVIA 46 R15				

Ventil i mässing. Värmeslinga 24 Volt 80 W. Frostfri ner till ca -15°C. För
väggmontage, vattenanslutning uppifrån, R15 invändig, eller underifrån,
R15 utvändig. 7 l/min vid 3 kg tryck och 10,5 l/min vid 5 kg tryck.
142040

THERMORÖR FÖR GOLVFÄSTE			
Monteringsrör för Suevias elvattenkoppar
41A och 43A. Invändig Ø 302 mm.
Utvändig Ø 420 mm.
142050 Höjd 400 mm
142052 Höjd 600 mm

THERMORÖR FÖR NERGJUTNING
142055 Höjd 800 mm
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TRANSFORMATOR 24V		
Skyddstransformator 24 V, skyddsklass IP54, med återställ
bara säkringar på sekundärsidan för matning av vattenkop
par med värmeslingor, värmebaljor och värmekablar.

KIMA VÄRMEKABLAR					

Dark Green
600710
600715
600719
600724

2m
10 m
30 m
60 m

600711
600716
600721
600725

3m
15 m
40 m
70 m

600713
600717
600723
600727

6m
20 m
50 m
105 m

600758
600760

200 W
500 W

Tillbehör

KIMA ALUMINIUMTEJP		
Självhäftande aluminiumtejp bredd 50 mm och
längd 25 m, för att fästa värmekabel utanpå rör
och slang och ger bättre värmespridning.
600763

VÄRMEKABLAR

2-ledar värmekabel med 8 W/m avsedd för 230V. Användning
sområdet är frostskydd av rör eller slang invändig och utvändig
montering, men kan även användas till golvvärme. Värmekabelns
yttermantel är godkänd för invändig montering i dricksvattenrör.

600757 100 W		
600759 300 W 		
600761 800 W

KABELFÖRSKRUVNING KIMA		

PLUG IN MED TERMOSTAT			
2-ledar värmekabel med 10 W/m avsedd för 230V med en inbyggd termostat i slutänden. Användningsområdet är frostskydd
av rör eller slang invändig och utvändig montering. Värmekabelns
yttermantel är godkänd för invändig montering i dricksvattenrör.
600730 2 m
600733 8 m
600736 22 m

600731 4 m
600734 10 m
600737 25 m

Kabelförskruvning i mässing med R15 utvändig gänga
för invändig montering av värmekabel i rör och slang.
Inklusive 2 gummitätningar för rund eller flat värme
kabel.
600764

600732 6 m
600735 16 m

F

s
n
ö
ör h

PLUG IN 						
Självbegränsande värmekabel med ca 11 W/m avsedd för 230V.
Användningsområdet är frostskydd av rör eller slang invändig och
utvändig montering. Värmekabelns yttermantel är godkänd för
invändig montering i dricksvattenrör med max 10 bar.
600738 2 m
600741 8 m
600744 22 m

600739
600742
600745

4m
10 m
25 m

600740 6 m
600743 16 m

VÄRMEPLATTA
Värmeplatta avsedd för vattenautomaten till höns.
Praktiska justerarmar ger automaten en stabil placer
ing. Diameter: 30 cm. Effekt: 22 W/24 V. CE-märkt. Vid
lågspänning, 24V, krävs ingen IP-klassning. Kan således
användas både inom- och utomhus.

TILL SKYDDSTRANSFORMATOR 24V

450380 250 mm 12V/18W
450385 300 mm 12V/22W

Kopplas till Skyddstransformator och
24V Skyddsklenspänning och som kan installeras
tillsammans med en vattenkopps värmeslinga. KIMA
24V har 8,5 W/m och oavsett omgivningstemperatur
avger de alltid samma effekt.

TRANSFORMATOR TILL
VÄRMEPLATTA 450380 & 450385

600746 1,0 m 600747 1,5 m
600749 3,5 m 600751 5,5 m

450382

600748 2,5 m
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Nytt

PÅ WILLAB

Original, ECO och ISO – för olika behov
Grundidén för alla ThermoBarer är enkel – att ge
hästar och andra djur rätt tempererat vatten i hagen
eller stallet året om. Lösningen är isolerade eller
eluppvärmda kar som håller vattnet isfritt om vintern
och svalt sommartid. Våra enklaste kar är endast

isolerade och passar bäst till sommarbruk och milda
vintrar. För kallare vintrar fungerar det bäst med
eluppvärmda kar. Kunden väljer hur vattnet ska fyllas
på i ThermoBaren – manuellt eller helt automatiskt.
Isolerande lock finns som tillbehör till alla utomhuskar.

THERMOBAR ORIGINAL

THERMOBAR ECO		

THERMOBAR ISO		

•

Termostatstyrda vattenkar med låg
elförbrukning.

•

Ett termostat- eller temperaturstyrt
vattenkar med låg elförbrukning.

•

Välisolerade vattenkar utan el för milda
vintrar och sommarbruk.

•

ThermoBar Original håller vattnet frostfritt
utomhus ner till -25° eller -40° beroende på
modell.

•

ThermoBar ECO håller vattnet frostfritt
utomhus ner till -25° eller -40° beroende på
modell.

•

•

Försedda med en lysdiod som indikerar att
strömmen är på.

•

Försedda med en lysdiod som indikerar att
strömmen är på.

ISO-modellerna håller vattnet frostfritt
länge, förutsatt att de fylls på med vatten
dagligen, ljummet vatten sänker fryspunkten. Sommartid hjälper ThermoBar ISO
till att hålla vattnet svalt och fräscht länge.

•

ThermoBar Original finns i storlekarna 30
(monteras i ett hörn i boxen), 80 och 250
liter.

•

ThermoBar ECO finns i storlekarna 65 och
140 liter.

•

•

•

De flesta modellerna har utlopp med propp
i botten för lättare rengöring och tömning.

ThermoBar 140 ECO har utlopp med propp
i botten för lättare rengöring och tömning.

ThermoBar ISO finns i storlekarna 30
(monteras i ett hörn i boxen), 80 och 250
liter, alla med propp i botten för lättare
rengöring och tömning.

•

Polyetenplasten är dokumenterat livsmed
elsgodkänd och UV-beständig.

Polyetenplasten är dokumenterat
livsmedelsgodkänd och UV-beständig.

•

•

Polyetenplasten är dokumenterat livsmed
elsgodkänd och UV-beständig.

•

Karen levereras med lågspänningskabel
med flatstift, transformator för utomhus
bruk samt 2 meter 230 volts kabel med
elkontakt. Allting är monterat, det är bara
att ansluta till ett vanligt vägguttag.

•

En ThermoBar ISO går alltid att reparera –
smart för plånbok och miljö.

•

Alltid 3 års garanti.

•

Karen levereras med lågspänningskabel,
transformator för utomhusbruk samt
2 meter 230 volts kabel med elkontakt.
Allting är monterat, det är bara att ansluta
till ett vanligt vägguttag.

•

En ThermoBar Original går alltid att
reparera – smart för plånbok och miljö.

•

Alltid 3 års garanti.
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•

På ECO-modellerna kan kunden själv byta
alla delar. Det går snabbare att få igång ka
ret igen om något går sönder och det spar
transporter – smart för plånbok och miljö.
Alla reservdelar och tydliga instruktionsfilmer finns på thermobar.se.

•

Alltid 3 års garanti.

THERMOBAR 30		
Eluppvärmd ThermoBar som rymmer 30 liter, för
hästar i kallstallmiljö, avsedd för montage i boxhörn.
Värmebaljan har handtag i sidorna. I botten finns en
propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte
enkelt. Påfyllning sker med slang eller hink.
B47 x L47 x H33 cm
603006
603007
603008

2M
10M
20M

F ör box

Eluppvärmd ThermoBar med automatisk påfyllning av vatten. Värmebaljan rymmer 30 liter, fungerar
i varmstall, kallstall och uteboxar, avsedd för montage i boxhörn. Påfyllningen sker lugnt och börjar
några minuter efter att hästen druckit färdigt. Påfyllningen har tre lägen – automatisk, manuell och
avstängd. Systemet är frysfritt, påfyllningsröret är självtömmande. Inga mekaniska delar att rengöra. I
botten finns en propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt. Handtag i sidorna.

M e d au to mati sk
p å f yl l n in g

Radie från boxhörnet 470mm, höjd 320 mm

FROSTFRITT

THERMOBAR 30 AUTO								

603010

THERMOBAR 80

						

Eluppvärmt kar som rymmer 80 liter, för två till tre hästar eller fåtalet kor.
Värmebaljan har låg vikt och är lätt att lyfta och tömma. Påfyllning sker manuellt
med slang eller hink. Levereras med 2 meter, 10 meter, 20 meter eller 30 meter
lågspänningskabel, transformator för utomhusbruk samt 2 meter 230 volts kabel
med elkontakt. Allting är monterat, det är bara att ansluta till ett vanligt vägguttag.
D57 x H55 cm
603013
603014
603015

THERMOBAR 80DP

F ö r tv å ti l l tre h
ästar
e l l e r f å tal e t ko r

2M
10M
20M

							

ThermoBar 80 DP är ett runt eluppvärmt kar för en till tre hästar eller fåtalet kor, rymmer 80 liter. I
botten finns propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt. Värmebaljan är förberedd för
flottörventil samt varmslang eller sommarvattenslang. Levereras med 2 meter, 10 meter, 20 meter
eller 30 meter lågspänningskabel, transformator för utomhusbruk samt 2 meter 230 volts kabel med
elkontakt. Allting är monterat, det är bara att ansluta till ett vanligt vägguttag.
D57 x H55 cm
603017
603018
603019

2M
10M
20M

S m a rt v a l

ThermoBar 30, 30 Auto, 65 ECO, 80, 80 DP och 250
har termostatreglering.

p ro p p o c h
n
e
t
t
o
b
d
e
M
t t ö rv e n t i l
o
l
f
r
ö
f
d
d
re
f ö rb e

Det ger rätt tempererat dricksvatten året om, sänker
elkostnaden och eliminerar risken för överhettning!
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THERMOBAR 140 ECO

		

ThermoBar 140 ECO är vårt smarta alternativ med stor volym
och hög kvalitet till ett bra pris. Värmebaljan är konstruerad så
att du själv kan byta alla komponenter. Förutom till hästar är
ThermoBar 140 ECO idealisk för får och andra mindre djur som
har svårt att nå ner till botten på de högre, runda modellerna.
Bredden gör också att ThermoBar 140 ECO passar långhornig
boskap. Den stora vattenytan ger djuren möjlighet att dricka
på ett naturligt sätt utan stress. Fungerar bra för ankor som
behöver simma även vintertid. Formen gör att ThermoBar 140
ECO kan stå under ett staket och betjäna två hagar samtidigt.
I botten finns propp – det gör tömning, rengöring och
vattenbyte enkelt. Handtag i sidorna.
Idealisk för hästar, får och mindre djur. Fungerar bra för ankor
som behöver simma under vintertid
L79 x B59 x 44 cm
603022
603024
603023
603025

150W
220W
150W
220W

förborrad för flottör
förborrad för flottör

vå
Kan b e t jän a t
i gt
h a g a r sa m t i d
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THERMOBAR 250

				

ThermoBar 250 passar hästar och boskap i lösdrift, värmebaljan rymmer
ungefär samma volym som ett badkar – 250 liter. Den stora vattenytan
gör att djuren kan dricka på ett naturligt sätt utan stress. I botten finns
propp, det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt. Handtag i
sidorna. Finns med två olika effekter, 150 watt för ner till cirka -25 °C, och
för kallare förhållanden eller vid installering av flottörventil och varmslang
vintertid finns 220 watt, då klarar ThermoBar 250 yttertemperaturer
på cirka -40 °C. Sommartid går det att ansluta flottörventil och
sommarvattenslang till båda versionerna.

ThermoBar ISO är isolerade kar som finns i
olika storlekar och varianter. Gemensamt för
dem är att de inte behöver någon el, det är just
isoleringen som ger dem dess egenskaper. Enkelt
och smidigt – sommar och vinter. Siffran i namnet
för respektive kar anger karets volym i liter.

2M
10M
20M
2M
10M
20M

150W
150W
150W
220W
220W
220W

F ö r l ö sdri f t

THERMOBAR ISO (UTAN EL)

FROSTFRITT

603026
603027
603028
603029
603030
603031

			

En isolerad ThermoBar för sommarbruk, varmstall och milda vintrar.
Utan el, isolerad mot både värme och kyla. Håller vattnet svalt och
fräscht längre sommartid, det ger mindre risk för bakterietillväxt.
Fyll på med varmt vatten vintertid, så hålls vattnet isfritt 2-3 gånger
längre än i ett oisolerat kar. I botten finns en propp, det gör tömning,
rengöring och vattenbyte enkelt.

U t an e l

THERMOBAR 30 ISO

THERMOBAR 80DP ISO

THERMOBAR 250 ISO

Rymmer 30 liter. Handtag i sidorna. Radie
från boxhörnet 470mm, höjd 320 mm

Rymmer 80 liter. Förberedd för
flottörventil Rojo DN20 och sommarslang.

Rymmer 250 liter. Förberedd för
flottörventil Rojo DN20 och sommarslang.

603009

D57 x H55 cm

D83 x H63 cm

603021

603032
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SNÖ OCH HALKA

HALKSKYDD RYOM MED ISDUBB
Ryom halkskydd ger ett säkert grepp på is och snö. Kan användas
till många olika vinteraktiviteter. Tillverkad av elastiskt TPE-material
som ger ett bra grepp på de flesta
skor och stövlar.
955435

35-38

955439

39-43

955444

44-46

Säkert grepp på hala ytor
TECHNO BOOTS TROYA ULTRAGRIP S5

SNÖRAKA 400 KL		

Troya Ultragrip ifrån Techno Boots är en slitstark skydds
stövel som har god kemisk resistens och kan användas
året om i de flesta arbetsmiljöer som lant- och skogsbruk,
fiske, livsmedel, bygg och anläggning. Tå- och
spiktrampskydd.

Putsat träskaft i svensk furu. Raka i
saltvattenbeständigt aluminium med
förstärkt framkant. Bladets storlek:
400x500 mm. Totallängd: 1500 mm.

601666 36

601667 37

601668 38

601669 39

601670 40

601671 41

601672 42

601673 43

601674 44

601675 45

601676 46

601677 47


F ö r åre tu k
ru n t b r

180770

SNÖSLÄDE LITEN GALVAT BLAD		
För snöröjning av garageuppfarter,
trädgårdsgångar m.m. Underlättar
arbetet vid skottning
av stora mängder snö.
180012

SNÖSTÖR INKL. REFLEX 200 CM		
För användning i vägkant eller vid
utmärkning av hinder etc.
Diameter 26 mm.
1712605
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VEDSÄCK TILL EUROPALL
Vedsäck som är försedd med snörning. Storlek: 194x140 cm, till SJ/Europall.
Minst 12 månader UV-beständighet. OBS! Ved ingår ej.
1700090

F ör an v än dn in g p å Eu ro

Till euro-pall. 110 x150 cm. Levereras med
6 st snören och krokar. OBS! Ved ingår ej.
1700120

VEDSÄCK					
UV-stabiliserad vedsäck försedd med snörning.
Storlek: 50x80 cm. Rymmer ca 40 liter.
OBS! Ved ingår ej.
1700070 40 liter

H ö g sli t oc h ri v tåli g h e

t

1700080

60 liter

SKYDD MOT REGN OCH RUSK

VEDPRESENNING MED SNÖRE OCH
KROKAR 110 X 150 CM

p al l

BALTÄCKNINGSDUK POLYTEX 130G/M2
Den högkvalitativa duken skyddar dina rundbalar mot naturens åverkan. Den höga kvaliteten
i hö- eller halmbalen bevaras under hela vinter
säsongen och efter kraftiga regnperioder.
471526 9,8 x 12,5 m
471528 12 x 25 m
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BRODDA UPP

inför vintern

BRODDAR

Vinterns isiga och hala underlag kan göra att hästen lätt halkar och skadar sig.
För att förebygga detta kan man använda broddar, men även broddar kan
medföra vissa risker. Skydd som boots, benskydd eller lindor kan användas
för att hästen inte ska sparka eller trampa sig själv med brodden.
Är det mycket blöt snö som bildar "styltor" i hovarna kan man
komplettera med snösulor.

BRODDNYCKEL KRAFTIG MODELL

VINTERBRODD TUNA			

Rejäl broddnyckel i stål med krombeläggning.
1x1 cm i broddhålet, ca 22 cm lång.

Vinterbrodd med fastlödda hårdmetallstift.

772500

BRODDSKYDD AV GUMMI 20 ST/FP
Broddskydd i gummi som skyddar gängorna.
Passar samtliga broddhål.
885003

6685112
6685120
772060
772061
885010

3/8 tum
3/8 tum
3/8 tum
5/16 tum
3/8 tum

10 x 9 mm
10 x 13 mm
10 x 8 mm
10 x 8 mm
10 x 11 mm

Säl js
i st y c k

20 st/fp

GÄNGTAPP 3/8
Med broddspännare.
885041

Smidiga snösulor i polyurethane.

HOVKRATSBORSTE BORSTIQ RUND
Rund hovkratsborste som det perfekta hjälpmedlet för både hovkratsning och borstning.
0728

Fram
885060
885061
885062

S
M
L

Bak
885063
885064
885065

S
M
L

RENSTAPP MED BORSTE			

SNÖSULOR			

Renstapp tillvekad av trä med metallborste.

Snösulor i högkvalitativt svart gummi. Lättarbetad
förstärkt 1,8 mm tjock sula. Robust
och beprövad konstruktion som
effektivt förhindrar att snö byggs
upp under hoven.

885025

CHAPTAP GÄNGTAPP			
Gängtapp används till att gänga skadade och
slitna gängor i broddhål, så att det lätt går
att skruva i brodden. Greppvänligt handtag
av plast.
885042
885043
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SNÖSULA POLYURETHANE 				

5/16
3/8

tt
H jäl p e r t i l l a
än go r
g
a
n
t
i
l
s
a
r
t
t
f ö rb ä

Fram
602811
602813

S
L

Bak
602814
602816

S
L

En kl a at t sp o l a av

HS GUMMIBOOTS M. KARDBORR			

Pink

Navy

Mörkbrun

Grå

BOOTS

Klassiska gummiboots i modern tappning med HS-logga som försluts
med kraftig kardborre. Skyddar mot slag och balltramp. Perfekta för
både hagen och hoppbanan, enkla att spola rent. Säljes i par.

Lime

Svart

Orange

Plum

601467

S

601471

S

601471

S

601479

S

601483

S

601487

S

602023

S

602027

S

601468

M

601472

M

601472

M

601480

M

601484

M

601488

M

602024

M

602028

M

601469

L

601473

L

601473

L

601481

L

601485

L

601489

L

602025

L

602029

L

601470

XL

601474

XL

601474

XL

601482

XL

601486

XL

601490

XL

602026

XL

602030

XL

BOOTS MED SYNTETPÄLS					
Boots med kant av fårskinnsimitation för en mjuk och mild känsla
emot hästens karleder. Utsida av läderimitiation med dubbla
kardborrar för bra fäste, samt en insida av neoprene som verkar
stötupptagande och lätt spolas rent. Säljes i par
601579

Ponny

601580 Full

Säl je s
p arv i s

BOOTS I NEOPRENE					

Klassiska lätta boots i 12 mm mjuk neoprene. Kraftig neoprene
som verkar stötupptagande och lätt spolas rent. Försluts med
dubbel kardborre. Säljes i par.
76200121		
76200123		

Ponny		
Full		

76200122 Cob
76200124 X-Full
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TÄCKEN

Håll hästen varm

under vintern

N y f ä r g!

HS SECURE GRIMMA 					
Äntligen kan du transportera din häst i en säker textil grimma som
helt motverkar skav. En textilgrimma täckt och fodrad i den mjukaste
teddyn. Två av fästena av textil är utbytta mot läder. Så om olyckan
skulle vara framme kommer lädret att brista, precis som en vanlig
lädergrimma och därmed motverka att din häst får skador för att
den fastnat.
Svart

HS STALLTÄCKE MED FAUX FUR KRAGE
Stalltäcke tillverkat av polyestertyg med 200 GSM
polyfiber. Lyxig faux fur krage, kryssgjordar med
gummiring, höga bogveck och svansskydd samt svansrem.
Läderdetaljer på frontspännen. 200 gram fylllning
Svart

Marin
601923
601924
601925
601926
601927
601928
18

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

602270
602271
602272
602273
602274
602275

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

600530
600531
600532

Ponny
Cob
Full

Brun
600533
600534
600535

Ponny
Cob
Full

Navy
600536
600537
600538

Ponny
Cob
Full

e dd
M y si g t

y!

HS COMFORT YLLETÄCKE 700 G

				

Exklusivt svett/transporttäcke i 80 % ull, 700 g. Ett riktigt kvalitetstäcke med vackert
flätad svansrem i kontrastfärg. Ullens fantastiska egenskaper både kyler, värmer och
andas. Bogspänne och enkel maggjord, dekorativ svansrem. Maskintvätt endast på
ullprogrammet, utan centrifugering. Torkas liggandes.
Navy

Svart
600091
600092
600093
600094
600095
600096

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

600097
600098
600099
6000100
6000101
6000102

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

för
M e d p l at s
me d
b ro d y r o c h
ion
a n dasf u n k t

M at c h a t äc ke ,
g ri mma o c h
g ri mska f t !

Bomullsrep i hög kvalitet med hake i zink med
beläggning av mässing. Pistolhake. Längd 200 cm.
811167
811166
811160

h
e
b
l
l
i
t
s
e
k
c
ä
T

Brun
Marin
Svart

ör

IMPREGNERINGSPRAY
Effektiv impregnering för hästtäcken,
jackor och andra textiler. Återger textilens
vattenavstötande egenskaper. Varken
klibbar eller lämnar fläckar. Praktisk
sprayflaska. 400 ml.
1175

TÄCKEN

GRIMSKAFT 2 M 			

SVANSREM HS		
Elastisk svansrem med plastöverdrag. Hakar
på vardera sida som gör det enkelt att ta på
och av. Lätt att hålla ren och hjälper till att
förhindra slitage på svanstaglet. Passar de
flesta täcken
602099

BENSNÖRE			
Platta, elastiska, reglerbara bensnören som
säljes i par. Svarta. 70 cm.
750690
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TÄCKEN

HS COMFORT
Täcke i 1200 D ballistik polyester. Vattentäthet och andbarhet > 5000. 70 D polyesterfoder.
Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring. Dolda fästen för halstäcke.
Kryssbelagda frontspännen för bästa passform. Slitstarkt material med tejpade sömmar.
Stort svansskydd.
LINER 				
Kanalsydd Liner i 210 D polyester. Andbarhet>
3000. 70 D polyesterfoder. Fodrat med 100
g över ryggen & 50 g utmed sidorna, enkelt
frontspännen. Fästets med snabbspännen i yt
tertäckets D-ringar för bensnörena. Maskintvätt
30 grader.

VINTERTÄCKE 			

ÖVERGÅNGSTÄCKE

Svart

300 g

150 g

600085
600086
600087
600088
600089
600090

Navy

Svart
75150661
75150662
75150663
75150664
75150665

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm

Silver
600938
600939
600940
600941
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125 cm
135 cm
145 cm
155 cm

601955
601956
601957

Navy
135 cm
145 cm
155 cm

601947
601948
601949
601950
601951
601952

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

o de l l e r
m
a
l
l
a
r
a
s
Pas
se ri e n
t
r
o
f
m
o
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Steel
115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

600919
600920
600921
600922
600923
600924

115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

HS PRO

ÖVERGÅNGSTÄCKE

STALLTÄCKE

150 g

Stalltäcke 220 g fyllning, 70 D
mjukt foder och 210D prasselfri
polyester. Täckets unika de
sign är skapad för att ge täcket
optimal passform, högt bogveck,
låga kryssgjordar svansﬂärp och
svansrem. Dubbla justerbara
frontspännen. Ergonomiskt
placerad ryggsöm, elastiska
bensnören och tejpade sömmar.
Gummerad etikett med HANS
BO SPORT logo.

601522
601523
601524
601525
601526
601527
601528
601529
601530

85 cm
95 cm
105 cm
115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

VINTERTÄCKE
300 g
601531
601532
601533
601534
601535
601536
601537
601538
601539

85 cm
95 cm
105 cm
115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

601540
601541
601542
601543
601544
601545
601546
601547
601548

TÄCKEN

Täcken i 600D ripstop polyester med en vattentäthet och andbarhet på 3000
(mpw 3000/3000). 70D mjukt foder och prasselfri polyester. Låga kryssgjordar
med dold elasticitet och gummiring. Täckets unika design är skapad för att ge
täcket optimal passform, högt bogveck, svansﬂärp och svansrem.
Dubbla justerbara frontspännen. Ingen ryggsöm, elastiska bensnören och tejpade
sömmar. Gummerad etikett med HANSBO SPORT logo.

85 cm
95 cm
105 cm
115 cm
125 cm
135 cm
145 cm
155 cm
165 cm

HALSTÄCKE
Dubbla metallspännen i
halsen, försett med fyra
fästen inuti för att ansluta
till D-ringar på täcket.
150 g fyllning.
601652
601653
601654
601655

XS
S
M
L

Passar al l a
u t e t äc ke n i
en
P R O - se ri
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Håll ryttare & häst varm
RYTTARUTRUSTNING

under ridtur

Se våra heta tips på produkter för både ryttare och häst. Säkra
och varma produkter för öron, fingrar, rumpa och tår. Håll
hästen varm och skavfri med mjuka och sköna produkter
av äkta eller syntetiskt fårskinn.
HETTAN MÖSSA FÖR VINTERBRUK UNDER HJÄLMEN
Hettan i praktisk väpnarmodell är av mjukaste fleece, med ett tunt
foder-t yg under hjälmen. Värmer gott runt hals och öron –
oumbärlig under kalla dagar!
79010000

Vuxen		820195		 Barn

FLEECEVANTE SVART									
Fleecevante , speciellt framtagen för ridning. Vanten är förstärkt inuti
handen, samt även fingerförstärkt. Försedd med resår vid handleden.
791982
791985
79450065
79450068

XXS
M
6 år
12 år

791983
791986
79450066

XS
L
8 år

791984
S
791987
XL
79450067 10 år

D e si g

dn i
i
r
r
ö
f
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HS RIDSTRUMPA ULL				
Härligt tjock, varm och skön ridstrumpa från
HANSBO SPORT med fint HS emblem på
sidan. Skön ullmixkvalitet med andasfunktion
och förs tärkning i tån.
600504

36-38

Greymelange

V arm & skö n

RUMPVÄRMARE TEDDY ALLROUND				
För kalla dagar i sadeln. Fästes med resår undertill.
74990000
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Brun			

600150			 Svart

HS VISION TECH RIDHJÄLMAR		
Elegant bred skärm, gnistrande panel med totalt sex ventilationsöppningar. Justerbart
hakband av syntetiskt läder, snabbspänne och en mjuk detalj av Cooldry-material.
Avtagbart innerfoder av Cooldry – material, torkar snabbt och håller huvudet svalt.
Tvättas i maskin vid 40°C. Justerbart huvudband som garanterar perfekt passform.
HS VISION TECH RIDHJÄLMAR ÄR GODKÄND ENLIGT STANDARD VG 01.040 2014-12.

Silhouette Matt Black
601368 S (52-54 cm)
601369 M (55-57 cm)
601370 L (58-60 cm)

Matt Dark Rosé
601839 S (52-54 cm)
601840 M (55-57 cm)
601841 L (58-60 cm)

Profile Matt Navy/Silver
601372 S (52-54 cm)
601373 M (55-57 cm)
601374 L (58-60 cm)

Shadow Chrome Navy
602122 S (52-54 cm)
602123 M (55-57 cm)
602124 L (58-60 cm)

E l e g an t o c h

säke r!

Shadow Chrome Black
602125 S (52-54 cm)
602126 M (55-57 cm)

V at t e n a v v i sa n d e

JODHPURS MED STÅLHÄTTA SVART							
Skydda dig i stallet! Jodphurs försedd med godkänd stålhätta, EN ISO20345.
Skon har en rejäl gummisula för bra grepp, specialbehandlad för att tåla
ammoniak. Dermodry-foder.
79150235		
79150238		
79150241		
79150244		

35
38
41
44

79150236
79150239
79150242
79150245

36		
39		
42		
45

79150237
79150240
79150243

37
40
43

JODHPURS MED ULLFODER BRUN					
Jodphurs i vattenavvisande nubuck, försedd med varm
ullfodring. Skon har en rejäl gummisula för bra grepp,
specialbehandlad för att tåla ammoniak.
79100731		
79100734		
79100737		
79100740		
79100743		

31
34
37
40
43

79100732
79100735
79100738
79100741
79100744

32
35
38
41
44

79100733
79100736
79100739
79100742
79100745

33
36
39
42
45

23

HS SHEEPLIKE SCHABRAK
Schabrak med mysig insida i syntetiskt fårskinn.
Perfekt under fällningssäsongen, och till känsliga
hästar som lätt får skav. Exatron-mönster, Hansbo
Sport logga vid sadelgjordsfästet och vid manken.

HÄSTUTRUSTNING

602773 Hopp Marin
602777 Hopp Brun
602781 Hopp Svart

ä st a r
Ide al i sk f ö r h
hu d
me d kän sl i g

HS TYGELLUDD 				
Luddset i pilé med kardborreknäppning till tyglarna, förbygeln
eller martingalen för att motverka skav. Säljes i par.
602634 Svart

602635 Creme

602636

Brun

yr
l a t s f ö r b ro d
P
HS YLLE LÄNDTÄCKE 700G 									
Exklusivt ländtäcke i 80 % ull, 700 g. Ett riktigt kvalitetstäcke med
vackert flätad svansrem i kontrastfärg. Ullens fantastiska egenskaper
både kyler,värmer och andas. Fästes enkelt i sadeln med två
reglerbara spännen.Maskintvätt endast på ullprogrammet, utan
centrifugering. Torkas liggandes.
600352
600353
600354

Ponny Svart
Cob
Svart
Full
Svart

600355
600356
600357

Ponny Navy
Cob
Navy
Full
Navy

NOSLUDD I ÄKTA FÅRSKINN
TILL NOS ELLER NACKE			
Nos- och nackludd i medicinskt fårskinn. Det
absolut mjukaste och skönaste du kan tänka
dig till din bäste vän! Med kardborrfäste.
811500
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30 cm

71550021		40 cm

BENSKYDD M TEDDYINSIDA						
Benskydd med insida i teddy och yttersida i konstläder. Sluter om hela
benet och förslutes med två elastiska kardborrar. Maskintvätt 40 grader.
Säljes i par.
764120 S Svart
764123 S Vit
764126 S Brun

764121 M Svart 764122 L Svart
764124 M Vit
764125 L Vit
764127 M Brun 764128 L Brun

764130
764131
764129

Supermjuk teddyfleece

XL Svart
XL Vit
XL Brun

HS SENSKYDD TECHSAFE 						
Tillverkad i slagtålig och nötningsbeständig TPU-plast, fodrade med
artificiell ull, som är lätt att rengöra och även torkar snabbt. Ventilationshål
för att undvika att senan överhettas och för att temperaturen skall hållas
behaglig runt benet. Den artificiella ullen har en stötdämpande funktion
och förhindrar skav. Fullt tvättbara i maskin utan centrifugering i max 30
grader. Säljes i par.
600601 Ponny Svart
600603 Ponny Brun

600602
600604

Full Svart
Full Brun

NOSLUDD I PILÉ MED KARDBORR
Fina nosludd i pilé med kardborr. Ett kul sätt
att förnya grimman, som dessutom förhindrar
skav på nosryggen. 30 cm.
739907 Rosa
739909 Svart
739918 Creme

739908 Marin
739916 Röd

FLEECELINDOR 4 M X 12 CM 4-PACK
HANSBO SPORTs mjuka fleecelindor i antipilling
fleece. Dessa är idealiska för regelbunden träning
och tävling. Fleecelindorna är 4 m långa och 12 cm
höga. Säljes i 4-pack, levereras i en praktiskt väska
med dragkedja.

HS KOTSKYDD TECHSAFE						
600605 Ponny Svart
600607 Ponny Brun

600606 Full Svart
600608 Full Brun

761139
600071
600069
761130

Beige
600070 Grå
Mörkbrun 600068 Navy
Röd
761128 Svart
Vit

F lera färger
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FODERTILLSKOTT

Vintervila

Vårdande fodertillskott för mage och leder. Läs våra viktiga tips
om vad man ska tänka på när det är kallt och snö i hagarna.

På vintern är det extra viktigt att fördela grov
fodergivorna på flera mål och gärna på flera
ställen i hagen så hästen rör på sig och har
sysselsättning. I vissa fall behöver grovfodergivan ökas för att kompensera för kylan.
Tuggning och omsättning av fodret bidrar även
till att hålla värmen. Det är dessutom väldigt
viktigt att hästen dricker. Var även extra noga
med att erbjuda hästen rörelse varje dag, motion
är viktigt för att magen ska hållas i trim.
Vid problem med matsmältningen
kan Fiberplex vara till hjälp. Det kan vara bra
att ge extra Linfröolja i fodret för att underlätta
matsmältningen och blötlägg gärna allt foder så
hästen får i sig extra vätska även genom fodret.
Under kalla dagar när hästen står mycket
stilla kan även tillskott av Rödbeta hjälpa
hästen att hålla värmen. Rödbetan stimulerar
blodcirkulationen vilket ökar värmen i kroppen.

FIBERPLEX 							
Fiberplex innehåller en kombination av, för matsmält
ningen, gynnsamma fibrer med specialodlad fermenterad jäst av kulturen Saccharomyces cerevisiae
samt lecitin, metionin och B-vitaminer. Ett bra foder
komplement för högpresterande hästar samt hästar
som behöver lägga på sig extra hull. Bredspektrigt
– ger en positiv inverkan på en stor del av
matsmältningsapparaten. Kan vara gynnsam vid
matsmältningsstörningar. Hög vattenhållande förmåga – lämplig att ge vid tillfälliga diarréer.
1192

0,9 kg

1125		2,7 kg

FIBERPLEX SENSITIVE 2,4 KG
Utan jäst för kräsna hästar.
601283

LINFRÖOLJA 				
Linfröolja har positiva effekter på leder,
hjärta/kärl, hud och har goda dietiska
effekter. Dagligt tillskott av linfröolja ger
bra energitillskott och medverkar till
god tarmfunktion.
0988
0987
26

1l
5l

0801		2,5 l
0978		25 l

Rik på vi
t am
o c h mi n e i n e r
ra l e r

BIOGLUCOMIN 				
BioGlucomin innehåller högkoncentrerad
glukosamin av extra hög kvalitet och
upptagningsförmåga. Kroppsegen
substans som utgör en viktig komponent
vid bildandet av senor, leder och brosk.
Vid ökad påfrestning och stigande ålder
minskar kroppens förmåga att nybilda
viktiga ämnen. Innehåller även mangan
och metionin som är viktiga ämnen vid broskuppbyggnad.
Idealisk för äldre samt presterande hästar. 0h tävlingskarens.
1183 450 g

RÖDBETA 650 G			
Rödbeta används för att öka uthållig
heten och påskynda återhämtningen.
Den är ekologiskt odlad och behöver
inte blötläggas samt har oxalsyran
borttagen.
0547

1193 2 kg

1054

6 kg

BIOGLUCOMIN + HA 			
Bioglucomin + HA innehåller högkoncentrerad glukosamin
med inulin och hyaluronsyra. Kroppsegna ämnen som
utgör viktiga komponenter vid bildandet av senor, leder
och brosk. Vid ökad påfrestning och stigande ålder minskar
kroppens förmåga att nybilda viktiga ämnen. Högmolekylär
hyaluronsyra med en molekylstorlek på 1 300 000 Da.
Glukosamin av extra hög upptagningsförmåga. Idealisk för
presterande samt äldre hästar. 0h tävlingskarens.
0973 450 g

0974 2 kg

0973

6 kg

DJÄVULSKLO 600 G		
100% ren, mald djävulsklorot av
högsta kvalitet från certifierade
odlare. Djävulsklo är en afrikansk
ört som växer främst i Sydafrika
och Namibia. Djävulsklo tillhör
sesamsläktet och den lilla frukten
som torkas påminner om en klo.
0545

G l u ko sa m
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JOINTBUILDER HÄST 450 G				
Jointbuilder innehåller högkoncentrerad glukosamin med
kollagen, MSM, kondroitinsulfat, hyaluronsyra och inulin.
Innehåller näringsämnen som hjälper
och stödjer de viktigaste byggstenarna
i bindväven (senor, leder och ligament)
samt påskyndar muskelåterhämtning.
Idealisk för presterande och äldre
hästar, samt hästar som utsätts för
hård ansträgning. 0h tävlingskarens.
601568
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LINIMENT BLUE 							
Massageliniment för sport
hästens muskler, leder och
senor. Verkar först kylande
sedan värmande, kan användas
med eller utan bandage. 96
timmars tävlingskarens.
1078 250 ml
1079 1 l
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Återhämtning efter träning och tävling
är viktiga komponenter som inte får
försummas. Slaggprodukter i muskulatur
och andra vävnader ska transporteras bort
och nya näringsämnen och byggstenar för
reparation och uppbyggande ska tillföras.
Blodcirkulationen är en viktig transportör
av alla dessa komponenter och den tar
gärna emot all hjälp den kan få.
För att underlätta återhämtningen för
muskulaturen kan man använda liniment,
t ex Arnika, Djävulsklogel eller Liniment
Blue och massera hästen.

ARNIKA				
Rent arnikaliniment utvunnet ur arnikablommor.
Djupverkande liniment perfekt för våtvarmt omslag till
hästens senor, leder och ligament. Går även att använda
som massageliniment.
1058
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0,5 l		1059 1 l

ARNIKA GEL 				
Rent arnikaliniment i gelform, utvunnet ur arnikablommor.
Lämplig vid massage av stora muskelgrupper, lätt och
smidigt att massera in.
1062

0,5 l		1263 1 l		 0645

2,7 l
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h
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DJÄVULSKLO-GEL 0,5 L										
Djävulskloliniment i gelform. Lämplig vid massage av
stora muskelgrupper, lätt och smidigt att massera in.
96 timmar tävlingskarens.
600424
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En riktigt lång och härlig rykt har
många fördelar:
• Kvalitetstid med din häst
– lär känna den bättre
• Håller hästen ren, undviker
skav och ger en glansig päls
• Rykten ger massage och ökar
blodtillförseln i huden
• Fettkörtlarna i huden aktiveras
vilket behövs för att hålla huden
mjuk och smidig. Fettet hjälper
hästen att hålla kroppsvärmen
och stöter bort fukt.

MASSAGEBORSTE KNOPPAR
Greppvänlig massageborste
tillverkad av bokträ med träknoppar på gummibas.
Massageborsten kan med
fördel användas för att massera
ut liniment på hästens stora
muskelgrupper.
0656

Rejäl massage
och rykt
RYKTSKRAPA
Traditionell ryktskrapa i metall, med
greppvänligt skaft av bokträ.
0579

RYKTBORSTE NATUR FAST REM
Ryktborste med rygg av bokträ och borst av 100%
tagel. Designad med en greppvänlig läderrem.
0724 M
0723 L

MASSAGE RUND				
Rund massageborste, som med fördel även kan användas både
till man och svans. Tillverkad av bokträ och designad med ett
greppvänligt handtag samt en läderrem för upphängning.
0651
30

MIDJEBORSTE MIX MEX 					
Greppvänlig, ergonomisk allroundborste som tar bort både smuts och
damm. Tillverkad av bokträ och mixfiber. Designad med mediummjuka
extra långa borst av Tampicofiber som tar hand om tyngre smuts och i
mitten hittar du mjuka och fina borst av tagel som tar hand om dammet.
0654

S t o r f a v o ri t

e n!

MIDJEBORSTE MEXFIBER			
Greppvänlig, ergonomisk och smidig borste gjord av
bokträ och Tampicofiber. Antistatiska mjuka borst,
lämplig för de flesta hästar. En av Borstiqs mest
populära borstar.
0706 50 mm
0653 60 mm

MIDJEBORSTE ARENGA			
Greppvänlig, ergonomisk och smidig borste gjord av bokträ
och med borst av Arenga Fiber. Mediumhård borste
designad för att snabbt ta bort torkad lera och smuts.

RYKTBORSTAR

0709

HUVUDBORSTE NATUR UTAN REM 			
Mjuk liten borste med rygg av bokträ och borst av 100% tagel.
Denna ryktborste utan rem är idealisk att använda på klippta
hästar, hästar med en tunnare päls eller känsliga hästar.
0725

För leri ga ben & hov ar

ISLÄNNINGEN – BASSINE			
Naturborste tillverkad av Bassine, med handtag i lövträ och rem
i läder. En hård rotborste som passar otroligt bra för leriga ben
och grövre päls. Ergonomiskt utformad för att ligga bra i handen
och ge effektiva borsttag.
0660

an d
R e j ä l t t rä h

HOOFCLEANER NYLON
Multifunktionell borste med in
byggd hovkrats. Designad med
ett trähandtag av bokträ, borst
av polypropen, PP-fiber samt en
greppvänlig läderrem.

t ag

S-PANEL-UNIONMIX

HÄSTVISKA BASSINE 		

Borste med rygg av bokträ och Unionmixborst. För hårt smutsade pälsar, men
fungerar även som skrubborste. Låt
borsten torka stående så att vattnet kan
transporteras bort från träet som är mer
känsligt för fukt.

Hästviska tillverkad av naturfibern
Bassine. Denna borste är ergonomiskt
utformad för att ligga bra i handen och
ge effektiva borsttag. Hästviskan Bassine
passar utmärkt att ta bort lera med då
borststråna är hårda och kraftiga.

0661 50 mm		

0714 175 mm

0668 25 mm

0715

210 mm

0726
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HOVVÅRD

Utan hov, ingen häst

Vårda hoven

HOOF LOTION FIEBING 946 ML

Ny he t !

EFFOL HOOF OIL GEL 475 ML		

En vårdande hovolja för bättre hovkvalité.
Praktisk förpackning med pensel i locket.
Unik blandning av speciella ingredienser
för användning på spröda, spruckna och
kluvna hovar. Hjälper till att upprätthålla
smidigheten av hästens hovar. Ren natur
produkt.

Effol Hoof-Oil-Gel ger en fantastisk glans
till hovarna utan att droppa! Hoof-Oil-Gel
är dessutom till 100 % gjord av naturliga
ingredienser och till 94 % gjord av förnybara
råvaror. Den innehåller ingen mikroplast,
inget vaselin och inga parabener.
602950

1273

FLEXI HOOFCREAM FORAN 0,5 KG		
Hovcreme med väl utvalda ingredienser som tränger in i hoven och
hjälper till att bibehålla naturlig fuktbalans. Idealisk för torra eller
spruckna hovar. Minskar risken för ömma hovar. Hjälper även till att
understödja tillväxten av friskt horn och förhindrar hornsprickor.

F ö r to rra o c h
sp ru ckn a h o v ar

1077

HOOF AID BIOTIN FORAN FLYTANDE 1 LIT
Biotinpreparat med metionin, zink, vitaminer och
mineraler. Förbättrar hovtillväxt och hornkvalité.
1 liter = 33 dagsgivor till normalstor häst.
1184

HOOF AID BIOTIN FORAN 1 KG
1kg = 80 dagsgivor.
1184

HOOFBUILDER							
HoofBuilder innehåller högkoncentrerad biotin med MSM, kiselgur och
prebiotika för att förbättra hovens kvalité. Innehåller biotin, fermenterad
jäst, inulin, kiselgur, MSM. En unik kombination av näringsämnen, som
visat sig ha stor betydelse för hovens uppbyggnad och horntillväxt, samt
prebiotika som bidrar till en sund tarmflora. Idealisk för hästar med t.ex;
nedsatt hovkvalitet, dålig horntillväxt, sprickbildningar eller som under
håll. Ges minst 8-12 månader för resultat. Biotin (Vitamin H) 1000mg/kg.
0938		
0939		
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900g
1,8 kg
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THRUSH MAGIC 30G		
Effektiv antiseptisk hovpasta med god vid
häftningsförmåga i praktisk doseringsspruta.
Användas vid strålröta och ”white line disease”
(bärrandsröta). Kan även användas under skon i
samband med skoning. Mycket god rengörande
effekt.
1186

33

BIOCOOL HUND 150 G		
BioCool innehåller B-vitaminer, C-vitamin, L-Tryptofan och
magnesium. I situationer, såsom resor, tävlingar och vid höga
ljud (t ex nyårsafton), räcker ibland inte fodrets innehåll av
dessa ämnen. Genom att tillföra dessa kan man stabilisera
temperamentet utan att prestationsförmåga eller välbefin
nande försämras. Tillsats av inulin stimulerar tarmens mikro
flora och förbättrar upptaget av näringsämnen.
0543
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För ett lugnt
Alla djurägare vet att nyårsfyrverkerierna kan vara en plåga. Med hjälp av
fodertillskott kan man stabilisera djurens temperament och nerver på ett
naturligt vis. Produkter finns för såväl häst, hund som katt. För bästa
resultat bör produkterna ges i minst 7 dagar.

FODERTILLSKOTT

nyårsfirande

NUTRI-CALM FORAN 1 LIT									
Nutri-Calm är ett vetenskapligt utvecklat fodertillskott i flytande form. Framtagen för att
stabilisera hästens temperament på ett naturligt vis. Tillför viktiga näringsämnen för att
stödja nervsystemet för dagligt fokus och koncentration, utan att prestationsförmågan för
sämras. Innehåller B-vitaminer, magnesium och L- tryptofan. Kan användas dagligen eller
vid speciella situationer t ex; vid resor, tävling, klippning etc. Kan med fördel användas
tillsammans med Nutri-Calm Gel art.nr: 601596.
1191
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BIOCOOL 				
BioCool innehåller bl.a. B-vitaminer, C-vitamin, L-Tryptofan
och magnesium, som kan hjälpa till att stabilisera hästens
temperament vid i utsatta situationer. Försämrar inte
prestationsförmågan. Innehåller även inulin som förbättrar
upptaget av näringsämnen. För
hästar i utsatta situationer t.ex;
vid resor, tävling och utbildning.
Helt utan socker.
1097		
1099		

400 g
2 kg

NUTRI-CALM GEL FORAN 60 ML					
Nutri-Calm Gel är en lättanvänd och praktisk doseringsspruta
innehållande B-vitaminer, magnesium och L-tryptofan i gelform.
Framtagen för att stabilisera hästens temperament på ett naturligt
vis. Tillför viktiga näringsämnen för att stödja nervsystemet för
dagligt fokus och koncentration, utan att prestationsförmågan för
sämras. Kan användas dagligen eller vid speciella situationer t ex;
vid resor, tävling, klippning etc. Används med fördel tillsammans
med Nutri-Calm Liquid art.nr: 1191 & 1194.
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LÄDERVÅRD

Hållbar utrustning med

L ä d e r b a l sa m

lädervård

LÄDERBALSAM LEATHER THERAPY
Mjukgörande och återfuktande läder
balsam. Gör lädret mjukt och följsamt.
Skyddar lädret mot mögelangrepp. Gör
inte lädret mörkare och skadar inte metall
eller sömmar. Kladdar inte. Biologiskt
nedbrytbart och miljövänligt. Fungerar
utmärkt att använda på all läder- och
syntetutrustning. Skall ej användas på
mocka.Använd gärna i kombination med
Leather Therapy Wash.
77760001

H ä mma r
xt
mö g e l t i l l v ä

LÄDERBALSAM +
GRIP TECHNOLOGY EFFAX 250 ML
2-i-1 läderprodukt med anti-glid effekt. Komb
ination av Effax klassiska läderbalsam med
innovativ anti-glid effekt. Innehåller avokadoolja,
lanolin och bivax. Ger en säkrare plats i sadeln
utan klibbighet och lämnar inga rester på
läderutrustningen.Passar såväl nybörjaren som proffsryttaren.
Appliceras jämnt över
lädret med den praktiska
svampen.
770053

2-i-1 läderp ro du kt
fe kt .
med an ti -g li d ef

LÄDERBALSAM EFFAX 500 ML		
Läderbalsam med vårdande ingredienser av
bivax, lanolin och avokadoolja – som skyddar
och ger näring åt lädret. Appliceras efter
rengöring för att hålla lädret mjukt och smidigt.
Effax läderbalsam har en fuktavvisande effekt,
ger lädret glans och härlig doft.

L ä de rf e t t

770062

AUSSIE LÄDERFETT FIEBING 400 G		
LÄDERBALSAM EFFAX TUB 150 ML					
77800000

Ger lädret en skinande glans

SKINN- OCH LÄDERBALSAM EKOL 385 ML				
Ett väl avvägt balsam som lätt tränger in i skinn- och läder
produkter. Ger en polerbar, vatten- och smutsavvisande
yta som är lätt att torka av och hålla ren. Innehåller bl.a.
bivax, minkolja och ullfett. 385 ml.
778010

Läderfett som innehåller naturligt bivax. Utvecklat för
att skydda under extrema väderförhållanden. Gör
lädret mjukt, smidigt, hållbart och vattenavstötande.
1261

LÄDERFETT LINCOLN 400 G			
Appliceras efter rengöring.
Gör lädret mycket mjukt och
smidigt. Innehåller vaxer
och fetter som har mineralursprung.
823410
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Hållbar lädervård!
Det är viktigt att ta hand om sin läderutrustning
dels pga säkerhet men också för att det ska hålla
i många år. Daglig lädervård gör även att lädret
håller sig mjukt och smidigt, vilket minskar risk för
skav och obehag för hästen. Svett, salt och smuts
torkar ut och sliter på lädret, därför bör rengöring
av läder ske efter varje användning.
Steg-för-steg guide
1. Plocka isär lädret
2. Rengör med lädertvål, svamp och ljummet
vatten
3. Torka av lädret med handduk eller
microfibertrasa
4. Låt lädret lufta och torka
5. Återfukta med läderbalsam, läderfett eller
läderolja – välj efter tyckte och smak
6.

Sätt ihop delarna

L ä d e rt v å l

SKINN O LÄDERTVÅL 225 G

LÄDERTVÅL LEATHER THERAPY WASH 473 ML				

Tvål i fast form för rengöring och
underhåll av läderprodukter.
Med en fuktig svamp överföres
tvål gradvis på lädret som
bearbetas väl. Torka torrt och
polera med torr, mjuk putsduk.

Djuprengörande flytande lädertvål som effektivt avslägsnar svett och
smuts. Rengör från insidan och ut samt förhindrar sprickbildning. Lämnar
inga ytrester. Mycket skonsam mot både läder och sömmar. Fungerar
utmärt att använda på all läderutrustning samt även syntet. Använd gärna
i kombination med Leather Therapy Restorer & Conditioner. Testa på dolt
ställe innan hela produkten tvättas. Skall ej användas på mocka.
77760000

L y ft er u p p in b äd

823220

dad smu ts

LÄDERCREME TVÅL EFFAX 400 ML						
Krämtvål för rengöring och vård av blankt läder. Ger lädret en behaglig
yta, bra grepp och fin glans. Applicera tvålen med en svamp utan vatten,
snabbt och smidigt. Har en praktisk hängkrok som gör att flaskan även
lätt kan hängas upp.
770067

SADDLESOAP PASTE FIEBING 340 G YELLOW
Tvål i fast form för rengöring och underhåll av
läderprodukter. Med en fuktig
svamp överföres tvål gradvis
på lädret som bearbetas väl.
Torka torrt och polera med
torr, mjuk putsduk.
1276

L ä d e ro l j a

ECLIPSE LÄDEROLJA 400 ML
Läderolja av högsta kvalité, förpackad
i sprayflaska. Absorberas lätt och ger
ett smidigt läder med glansig yta.
Djupverkande och vattenavstötande,
kommer åt där ingen svamp eller trasa
når. Läderolja i sprayform.
1043

GLYCERINTVÅL EFFAX M SVAMP 300 ML
Glycerintvål som rengör alla typer av blankt
läder snabbt, skonsamt och noggrant. De
aktiva ämnena tränger djupt in i lädret som
gör det smidigt och ger en ny glans. Svamp
medföljer. Vid mycket slitet eller torrt läder
rekommenderas efterbehandling av Effax
Läderbalsam eller Effax Läderolja.
770149

F räsc h do f t
37

LÄDERVÅRD

HORSEMANS ONE STEP ABSORBINE 425 G
Lättanvänd och effektiv allt-i-en lädercreme som rengör och mjukgör. Hjälper till att
skydda lädret mot uttorkning och sprickbildning. Rengör, mjukgör och skyddar läder
samt syntetiska läderprodukter/konstläder. Tränger in i lädret, lyfter upp ingrodd
smuts och svett, så det enkelt kan torkas bort. Innehåller rikligt med Lanolin (ullfett)
som tränger in & mjukar upp lädret.
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0991

Vardagsputs
För vardaglig puts av läder kan man
använda sig av förslagsvis produkter
med kombination av tvål och
återfuktning.

K o mb o ;
t v å l + b a l sa m
EFFAX LEATHER-COMBI + 500 ML
Fettfri läderrengöring som tar bort envis
intorkad smuts och svett. Avvisar damm,
mögel och svamp. Den väldoftande och
dryga läderrengöringen används utan
vatten och håller lädret mjukt. Kan
enkelt sprayas över hela läderytan med
sitt multifunktionella sprayhuvud eller
appliceras som ett skum.
600121

Tar sn ab b t b o rt
smu ts o ch f e t t.

R e n g ö r o ch
mju kg ö r l ädre t.
LÄDERCOMBI EFFAX FLYTANDE 500 ML
Fettfri och flytande rengöring för läder med en kombi
nerande effekt av mild rengöring och unik djupverkan.
Hjälper till att hålla lädret mjukt och smidigt samt tar
bort den hårdaste smutsen. Används utan vatten. Vid
behov, efterbehandla med t.ex. Effol läderbalsam eller
olja. Kan användas på alla typer av läder. Säljs inte i
Norge.
770061
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St ö v e l p u t s

STÖVELSVAMP MED GLANS EFFAX				
Smidig putssvamp som ger olika läderprodukter extra
hög glans. Läderputs för snabb och enkel applicering.
Ger extra snygg finish inför tävling eller uppvisning.
Polera upp ridstövlar och övrig ridutrustning mellan
klasserna för en vacker och varaktig glans.
79990131

Ny he t !
EFFAX BOOT CLEANER + SHINE 250 ML
Effax Bootcleaner + Shine har utvecklats
speciellt för att ge vård till ridstövlar och
dess sömmar. Lämnar stövlarna skinande
och smutsavvisande efter användning.
Inget vatten krävs.
602951

STÖVELPUTS/SKOCREME EFFAX 75 ML					
Skokräm för skydd och vård av svarta läderridstövlar. Applicera smidigt med den integrerade svampen
och polera sedan för extra glans. Eftersom stövelputsen gör att lädret blir både smuts- och vatten
avvisande, kan lädret snabbt poleras upp igen. Kan användas på alla typer av ridstövlar i läder.
79990130

Til lbe hör

M e d p rak ti sk
in te g re rad sv amp

TVÄTTSVAMP DE LUXE RUND 80 MM I DIAMETER

Kom ihåg skor och stövlar
Tänk på att förutom att ge dina ridstövlar
och ridskor ett lager skokräm emellanåt,
så är det viktigt att du borsta eller torka
av dem efter användning.

En effektiv, smidig tvättsvamp i måttet
80 mm i diameter och 2 cm tjock.
771027

SVAMP RENGÖRING 80 X 100 X 40 MM
En effektiv allrengöringssvamp i måttet
80x100x40 mm. Tål olja, fett och bensin.
813648

SVAMP RUND FÖR SADELTVÅL 80 MM I DIAMETER
80 mm i diameter och 5 cm tjock.
Passar utmärkt i runda lädertvålsburkar.
813649

PUTSVANTE I MIKROFIBER ROYAL
Putsvante i 100 % polyester. En sida med
långa mikrofibertrådar, en slät sida. Resår
vid handleden. Tar av det sista dammet när
du ryktat hästen. Även optimal vid läderrengöring tex puts av sadel.
77010012
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WILLAB AB
BOX 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org.nr: #556196-1813
Vxl: 0431-44 59 00
info@willab.se
www.willab.se

