
NIEU
WS

SEPTEMBER 2018
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art.nr. kleur verpakking
FG71131 rood 1/6

art.nr. inhoud
RT6648 200 liter

Nieuwe artikelen ◄
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Borstel Bassine Afrique met steel

art.nr. borstel steel
FL1146 46 cm 135 cm

Borstel soft cocos met steel ‘Yardmaster Broom’ groen PE 
art.nr. borstel steel
FL1190 32 cm 135 cm

art.nr. borstel steel
FL1330 30 cm 120 cm

Metalen paardenriek mandmodel met D-steel

art.nr. 
FL1054

Paardenscheermachine GT 654 Bonum
met 1 accu

• Zéér licht, slechts 900 gr inclusief accu en messen
• Door ergonomisch ontwerp ook geschikt voor kleine handen
• Verzonken aan/uit knop voorkomt per ongeluk aan- of uitzetten
• Lithium-Ion accu met een laadtijd van 55 minuten om tot maximaal 80 

minuten te scheren
• Uitgerust met de nieuwe Torqui stelschroef  

(Torqui momentsleutel niet meegeleverd)
• Geleverd in koffer met 1 accu, set messen GT 505/GT 502 en flesje olie

art.nr. verpakking
FG71132 1/14

Li-Ion accu GT 641
voor Bonum scheermachine

Kruiwagen EQ1 PE bak 1 wiel galva frame

art.nr. verpakking
AE007627 1/20

Torqui momentsleutel  
voor Econom machines
Voor een perfecte afstelling van 
de messen (enkel mogelijk indien 
machine uitgerust is met Torqui 
stelschroef)                        

Torqui stelschroef GT147      

art.nr. 
AE007628



• De allrounder met een feel-good effect voor het paard 
• De speciale structuur en vorm van de borstelharen reinigt en 
masseert tegelijk, geschikt voor hoef, been en vachtverzorging

• De borstels kunnen, indien nodig ook in de wasmachine
• de achterkant dient als zweetmes
• Verkrijgbaar als een set van drie kleuren:  - True Love 

                                                                      - Deep Sea 
                                                                      - Pure Natureart.nr. optie verpakking

AK328308 True Love 1/20
AK328309 Deep Sea 1/20
AK328310 Pure Nature 1/20

art.nr. 
AK321215

► Nieuwe artikelen 
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MagicBrush® Borstelset

AK328308 AK328309 AK328310

art.nr. inhoud
AK323493 20 liter

Emmer Flatback
• Stevige en stabiele emmer voor gebruik in de weide of 

tijdens transport
• Door afgeplatte achterkant ook als voerbak te gebruiken (met 

behulp van metalen wandbevestigingsbeugel AK321215)

Metalen wandbevestigingsbeugel 
• Met veiligheidsslot
• Ook te gebruiken voor gelijkaardige emmers  

van andere merken

art.nr. materiaal L x B x H (cm) 
AK32706 gegalvaniseerd 60 x 47 x 53

Hooiruif voor paarden met ‘Slow Feeder’ rooster
• Inhoud: ± 90 liter

art.nr. steel verpakking
AK3210380 140 cm 1/6

MagicBrush® Pink Pony
art.nr. verpakking
AK328311 1/80

Mestkrabber met verstelbare tandbreedte 20-45 cm
met telescopische steel
• 15 tanden
• Breedte verstelbaar 20 - 45cm
• Telescopische steel uitschuifbaar tot max. 140 cm
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art.nr. smaak inhoud verpakking

AK325131 wortel 1 kg 1/12

AK325132 wortel 3 kg 1

AK325005 banaan 1 kg 1/12

AK325006 banaan 3 kg 1

AK325007 appel 1 kg 1/12

AK325008 appel 3 kg 1

AK325009 framboos 1 kg 1/12

AK325010 framboos 3 kg 1

AK325057 aardbei 1 kg 1/12

AK325058 aardbei 3 kg 1

AK325123 vanille-kers 1 kg 1/12

AK325124 vanille-kers 3 kg 1

Nieuwe artikelen ◄

4

Delizia - The Special Treats

• De gezonde beloning voor je paard
• Smakelijk en natuurlijk! 
• Verkrijgbaar in verschillende smaken
• Eersteklas graan met een natuurlijk gehalte aan mineralen en vitamines

AK325131

AK325005

AK325007
AK325009

AK325057
AK325123

AK325132

AK325006

AK325008

AK325010

AK325058

AK325124

Delizia - Candy

art.nr. smaak inhoud verpakking

AK325136 braambes/rozenbottel 600 gr 1/12

AK325137 aardbei/munt 600 gr 1/12

AK325138 appel/kaneel 600 gr 1/12

• Een speciale traktatie voor paarden
• Een echte smaaksensatie met fruit en geschikte kruiden
• Hoogwaardige en natuurlijke ingrediënten  

verwennen uw paard
• Verrijkt met essentiële vitamines en mineralen

AK325136

AK325137

AK325138



art.nr. maat verpakking
AK328508 135 cm 1/50
AK328509 145 cm 1/50

art.nr. L x B (cm) 
AK328514 44 x 28

art.nr. 
AK328504/1

art.nr. maat hoogte verpakking
AK32491/1 M 6 cm 1/96
AK32663/1 L 6 cm 1/96

art.nr. maat kleur verpakking
AK321267 P/S zwart 1/50
AK321268 C/S zwart 1/50
AK321269 F/S zwart 1/50

art.nr. maat kleur verpakking
AK321351 P/S zwart 1/50
AK321353 C/S zwart 1/50
AK321352 F/S zwart 1/50

► Nieuwe artikelen 
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Vliegenmasker met oren en neusfranjes Vliegenmasker met ooruitsparing

Nierdeken ‘Reflex’

Staartbeschermer ‘Reflex’

Borsttuig ‘Reflex’

Beenstrips met klittenband ‘Reflex’, per paar 
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art.nr. kleur
GP2297-03 blauw
GP2297-06 groen
GP2297-10 roze

Nieuwe artikelen ◄
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Vanquish Unicorn Trimmer*
• De Unicorn Vanquish trimmer is een magisch twee-in-één 

verzorgingshulpmiddel:  
-zweetmes 
-trimmer

• Het gekarteld metalen blad verwijdert alleen losse haren en pels, 
het trekt geen haren los

• De rubberzijde verwijdert overtollig water, zweet en helpt vuil en 
stof te verwijderen.

• Gebruik de trimmer in een hoek van 90° op uw paard of hond
• Displaypakket 15 stuks verpakt in een kleurige display 

- 5 blauwe trimmers 
- 5 groene trimmers 
- 5 roze trimmers 

* Te bestellen per reeks van 3 (1x elke kleur) of per display 15 stuks (5x elke kleur)

art.nr. inhoud verpakking
KB066982 150ml 1/6

Sun Cream
Grand National Sun Cream beschermt 
en verzorgt ongepigmenteerde 
gedeelten van de huid op het hoofd, 
de neus en rond de ogen van paarden 
(bij fotosensibiliteit en zonnebrand).

Body Wash
Body Wash is een natuurlijk geurende, verfrissende body wash. 
Ideaal voor het afspoelen van bezwete paarden en pony’s en 
laat een heerlijke geur achter.
Verkrijgbaar in 2 verschillende geuren: 
• Lavendel
• Lemon

Dry Clean Shampoo
Grand National Dry Clean Shampoo verwijdert urine- 
en mestvlekken of andere vuile plekken op de vacht. 
Gebruiksklaar en sneldrogend.

art.nr. geur inhoud verpakking
KB066984 Lavendel 500ml 1/6
KB066985 Lemon 500ml 1/6

art.nr. inhoud verpakking
KB066983 500ml 1/6
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art.nr. inhoud
KB066339 5 liter

Lijnzaadolie Rapide
Rappo Lijnzaadolie is een 
product dat door de eerste 
koude persing afkomstig is 
uit lijnzaad en bevat een 
hoog gehalte aan omega-3 
vetzuren. Het ondersteunt een 
goede stofwisseling en een 
positieve werking op de maag 
en darmen wat van essentieel 
belang is voor een optimale 
spijsvertering. 

art.nr. breedte steel verpakking
AK29679 38 cm 135 cm 1/5

Aluminium schop ‘Profi’ 2,5mm met steelHooinet fijnmazig  
• maaswijdte 3 x 3 cm
• bevordert een goede spijsvertering
• bespaart tot 30% voeding

art.nr. afmetingen (cm) verpakking

AK321999 90 x 60 1/25

AK321998 120 x 90 1/25

AK322000 160 x 100 1/25

art.nr. L x B x H (mm) inhoud draaglast
FG71838 760 x 500 x 320 80 liter 80 kg

Universele wildbakSpanningstester draadloos
• Eenvoudig spanning testen zonder aardsonde, 

enkel het apparaat tegen de afrastering 
houden op een afstand van max. 5cm

• 4 groene lichtdioden geven de spanning aan 
(2500 Volt - 8000 Volt)

• Rode lichtdiode bij te lage spanning
• LED lampje om aan te geven als de batterij 

dient vervangen te worden

art.nr. 
FG10499

Vulhulp voor hooinet
art.nr. hoogte Ø
AK32694 90 cm 51 cm
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art.nr. materiaal optie verpakking
PR550P gegalvaniseerd Blister 2 stuks 1/10
PR550 gegalvaniseerd Per stuk 1/10

art.nr. B x L optie verpakking
PR7408-00 48 mm x 66 meter transparant 6/36
PR7408-04 48 mm x 66 meter bruin 6/36

Nieuwe artikelen ◄

8

Stalring met houtschroef 115mm in blister 2 stuks

Premium verpakkingstape polypropyleen

art.nr. specificatie verpakking
PR522P gegalvaniseerd 1/5

Laarzenrek voor 4 paar laarzen

art.nr. kleur verpakking
PR7126-09 1/5

Zadelwagen, plooibaar

Hoefolieborstel met kapje

Stalring op plaat 360° draaibaar 

art.nr. kleur
PR7102-01
PR7102-03
PR7102-06
PR7102-07
PR7102-09
PR7102-10

art.nr. kleur
PR7092-07
PR7092-09
PR7092-10

PR550

PR550P

Emmer ‘The invincible Heavy Duty Bucket’

art.nr. inhoud kleur
PR7086-03 15 liter



art.nr. kleur
PR7130-01
PR7130-03
PR7130-07
PR7130-09
PR7130-10

art.nr. kleur
PR7124-07
PR7124-09

art.nr. kleur
PR7108-01
PR7108-03
PR7108-06
PR7108-07
PR7108-10

art.nr. kleur
PR7121-01
PR7121-03
PR7121-06
PR7121-10

► Nieuwe artikelen 
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Metalen wand-tuinslangoproller

Equi-Feeder Ø 230 mm

Hoofdstelophanger/kapstok ‘Paardenhoofd’ enkel

Kunststof paardenriek ABS + alu D-steel

Kunststof voerbak 15 liter voor autoband

art.nr. kleur
PR7123-03

Borstel met schraaprubber, aluminium steel
• Compacte semi-stijve borstel
• Lichtgewicht en demonteerbaar,  

ideaal om mee te nemen in trailer of vrachtwagen

art.nr. borstel steel kleur
PR7131-07 30 cm 125 cm

Metalen opbergbakje ‘Stable Tidy’  
voor wandbevestiging

Voerbak 12 liter met haken en hengel

Hoofdstelophanger/kapstok ‘Paardenhoofd’ dubbel

Balenmes

art.nr. kleur verpakking
PR7104-06 1/10

art.nr. Kleur
PR7125-09

art.nr. kleur verpakking
PR5371-01 1/10
PR5371-03 1/10
PR5371-06 1/10
PR5371-07 1/10
PR5371-09 1/10
PR5371-10 1/10
PR5371-11 1/10

art.nr. kleur verpakking
PR5372-01 1/10
PR5372-03 1/10
PR5372-06 1/10
PR5372-07 1/10
PR5372-09 1/10
PR5372-10 1/10
PR5372-11 1/10
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art.nr. kleur
PR7105-01
PR7105-03

art.nr. kleur verpakking
PR7116-01 1/12
PR7116-02 1/12
PR7116-03 1/12
PR7116-06 1/12
PR7116-07 1/12
PR7116-09 1/12
PR7116-10 1/12

art.nr. kleur verpakking
PR553-01 1/50
PR553-03 1/50
PR553-06 1/50
PR553-07 1/50
PR553-09 1/50
PR553-10 1/50
PR553-21 1/50
PR553-23 1/50

art.nr. kleur verpakking
PR541-07 blister 5 stuks
PR541-09 blister 5 stuks

Nieuwe artikelen ◄
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Grooming tas XL Elastische zelfklevende bandages 10 cm x 4,5 meter

Poetskist open, stapelbaar 300 x 375 mm
(zonder inhoud)

Hooinet slowfeeder, mazen 4 x 4 cm

Dubbele zadelstang met haak
art.nr. Kleur
PR526-09art.nr. kleur

PR572-01
PR572-03
PR572-06
PR572-07
PR572-10
PR572-11

Teugelhaakje/kapstokje metaal



art.nr. kleur
PR569-03
PR569-10

► Nieuwe artikelen 
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art.nr. inhoud kleur
PR71170015-05 15L

smallPR71170015-06
PR71170028-05 28L

mediumPR71170028-06
PR71170042-05 42L

largePR71170042-06
PR71170060-05 60L

extra largePR71170060-06

PR71170060-05

PR71170042-05

PR71170028-05

PR71170060-06

PR71170042-06

PR71170028-06

PR71170015-05 PR71170015-06

Flexibele kuip ‘Flexi-Fill’

Groomingtas gevuld

art.nr. 
PR577-Multi

‘Two Tone’ Dandy Brush*
• gemengde kleuren
• 12 stuks

* Prijs per display van 12 stuks
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