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Vi gratulerar 
till ditt köp av nytt täcke till din häst! 

Du har köpt ett täcke av bästa 
kvalitet som vi hoppas du 

ska ha glädje av i många år.

Sticker with EAN and size

Vintertäcke HS Marina 
300 g



www.hansbosport.se

Finns i följande modeller
– Regntäcke HS Forest
– Regntäcke HS Marina m infällbar hals
– Övergångstäcke HS Forest 150 g
– Vintertäcke HS Forest m combohals 400 g
– Vintertäcke HS Marina 300g
– Stalltäcke HS Forest 220 g
– Stalltäcke HS Marina 400 g

Tillpassning
För att se hur stort täcke din häst behöver så mäter du hästens rygg. 
Börja på manken, och mät bak till början på svansroten. Som exempel 
så kräver ett normalstort svenskt halvblod ofta 145 cm täcken.

Utetäcket kan ibland behöva vara en storlek större än stalltäcket, för 
bästa komfort för hästen.

Se också till att täcket inte sitter för trångt över bogarna och att det 
inte trycker över manken.

Vintertäcke HS Marina 300 g
Vintertäcke i 1680 D ballistic polyester. Vattentäthet och andbarhet > 3000. 70 D 
polyesterfoder. Låga kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring. Försett med 
3 D-ringar för att fästa ev. löst halsstycke. Neoprene vid manken. Högt bogveck. 

Utan ryggsöm, tejpade sömmar. Breda reflexband i front samt på svansflärp. 
Ägaretikett inuti, lagningskit medföljer. Reflexpasspoal. Kantband i turkos/grå/vitt.

Färg: Marin
Finns i storlek 115-165 cm
Art nr: 75150601-06

Ytterligare information
Regn- och vintertäckena är tillverkade utan ryggsöm och har tejpade 
sömmar för att förhindra läckage. Svanssnöre och elastiska bensnören 
finns på täckena. Täckesväska med repairkit medföljer täcket.

Nyheter för 2015 års kollektion
Vi har valt ballistic polyester som yttermaterial, vilket är ett starkt material 
väl lämpat för hästtäcken. Materialet är glansigt vilket ger en fin lyster på 
täcket. Regn- och vintertäckena har breda reflexer både fram och baktill 
vilket gör att hästen syns väl i mörker. Frontspännena har nytt utförande 
för att ge en bättre passform framtill.

Skötsel
Täckena tvättas i 40°. Använd ej sköljmedel. Tänk också på att om täcket blivit
vått av regnet, så måste det få torka varmt! Till hästtäckena finner du också väl 
matchande hundtäcken!


