
Textilgrimma fodrad med mjuk frotté över nacken och över 
nosen. Vackert guldfärgad HANSBO SPORT-plakett på sidan. 
Ponny - 601492, Cob - 601493, Full - 601494

GRIMMA HS THE EQUESTRIAN LIFE

GREPHUVUD

Grepskaft passande grephuvud
till okrossbar grep. 78300002.
Skaftet justerbart mellan 75-115
cm. Ø 26 mm. 
787300010

Grepshuvud tillverkad av ett
material av superkvalitet, vilket
gör den extra stark och hållbar. 
787300002

Ryktväska med fack på utsidorna,
handtag och axelrem. Försluts
med dragkedja. Lila med rosa
detaljer. 
 77500064

MANROSETTER

FLEECETÄCKE JUNIOR
Fleecetäcke 230 g fleece. Fält i rosa resp. lila. 
Dubbla täckesfrontspännen fram. Dubbla kryssgjordar. 
Stjärnbrodyr baktill på vänster sida.
75350528 - 35     storlek 85 - 155         Rek. pris 499

HS ULTRA Light lättviktsstalltäcke. Yttermaterial i nylon och
polyesterfoder för att undvika skav, 160 g fyllning.
Bogspänne, dolda kryssgjordar, svansrem & elastiska
justerbara bensnören. Smidigt förpackad i drawstringbag,
minimalt behov av lagringsutrymme, mindre vikt för hästen
att bära. Maskintvätt 30 °C. 
601211 - 601218     storlek 95 - 165

STALLTÄCKE HS ULTRALIGHT

GRIMSKAFT HS GLORIUS PLUM
Elegant högkvalitativt 2 meter långt
grimskaft med en guldfärgad pistolhake.
601498 Rek. pris 119:-

Skottkärra med plastkorg, passar perfekt för
lantbruk, häststallar, trädgårdar eller andra
ställen där man kör stora volymer av lättare
material. Underredet är helsvetsat och
korgen är gjord i återvinningsbar plast.
Kärran är utrustad med stort kullagrat
luftgummidäck. Volym: 100 liter.
601069

SKOTTKÄRRA TELESKOPSKAFTRYKTVÄSKA JUNIOR

SARVISBORSTE I PLAST
RIDSTRUMPA GLITTER

RIDBYXA  HS JUNIORHOVKRATS

Sarvisborste även kallad piggborste i
svensktillverkad kvalité. 813604 Rek. pris 19:-

Slätstickad knästrumpa med frotté i foten. 
600106 - 08   storlek 28 - 36

Ridbyxa i 60% polyester, 35% viskos och 
5% spandex. Vävt material, tvättas i 30 °C. 
Lycra nedtill på benet i lila. Fickor både fram
och bak. Stjärnbrodyr i lila på höger bakficka.  
79740212 - 17   storlek 120 - 170 cl

Fina rosetter som gör ponnyn extra fin! 
Fästes enkelt med gummiband. 20 st/frp.
760034 Rek. pris 49:-
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Passa på
utgående

Passa på
utgående

Passa på
utgående

Rek. pris

229:-

Rek. pris

49:-

Rek. pris

399:-

Rek. pris

999:-

Rek. pris

199:-

Rek. pris

169:-

Rek. pris

149:-

Rek. pris

1299:-



HINK MED FLAT SIDA       

Skottkärra med plastkorg, passar
perfekt för lantbruk, häststallar,
trädgårdar eller andra ställen där
man kör stora volymer av lättare
material. Underredet är hel-
svetsat och korgen är gjord i
återvinningsbar plast. Kärran är
utrustad med stort kullagrat
luftgummidäck. Volym: 100 liter.
601873

Praktisk ryktbox i slagtålig plast, med
en mängd fack som gör det enkelt
och tydligt vid förvaring av borstar
och andra vårdprodukter, var sak på
sin plats! Ryktboxen kan även
användas som pall för den mindre
ryttaren, upp till 40 kg.
600072

GRIMSKAFT HS GOLDEN TOUCH
Elegant högkvalitativt 2 meter långt grimskaft
med en guldfärgad pistolhake.
601496

Rek. pris
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nyhet!Textilgrimma fodrad med mjuk frotté över nacken och över
nosen. Vackert guldfärgad HANSBO SPORT-plakett på
sidan. Guldfärgade metallbeslag samt vävd logga över
nosryggen ”Designed For Equestrian Life”.
Ponny - 60140, Cob - 601406, Full - 601407l

SKOTTKÄRRA 

Med gradering och klarar kyla ner till -20 °C.
78150010

 RYKTBOX
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GREPHUVUD & TELESKOPSKAFT          
Grephuvud plast V-plast okrossbar guld.
602100, Rek. pris 169:-
Teleskopskaft I aluminium 
602101, Rek. pris 129:-
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