
AccessoiresVILT ZADEL BEKLEDING
Wolvilt brengt de ideale eigenschappen met zich mee als materiaal voor het zadeldek. 
Het is niet zonder reden dat schapenwol en -vilt in veel ruiter culturen tot de traditioneel 
gebruikte materialen voor zadeldekjes en zadel bekleding behoren. Wij bieden een uitge-
breide premium collectie van zuiver wolvilt zadeldekjes van hoge kwaliteit.

Alle producten zijn verkrijgbaar in onze shop op shop.iberosattel.de

We kijken er naar uit om jou en je paard te zien!

Iberosattel Reitsport GmbH
Möningerberg 1a
D-92342 Freystadt

Telefoon +49(0)9179 96 41 17
Fax +49(0)9179 90 522

info@iberosattel.de
shop.iberosattel.de

ONDER HET ZADEL PRIMA KLIMA

Wolvilt is een zuiver natuurlijk materiaal. Het vilt van onze za-
deldekjes is zuiver gemalen schapenwol, vrij van chemicaliën 
en ongeverfd natuurlijk wit. De vele goede eigenschappen van 
wolvilt zijn eigenlijk in geen enkel ander materiaal te vinden. 

Ê Schapenwol laat water parelen maar waterdamp door, 
zodat het altijd mooi droog blijft aan de binnenkant.

Ê Schapenwol vezels kunnen grote hoeveelheden vocht 
opnemen zonder vochtig aan te voelen. 

Ê Schapenwol verwarmt in de winter en verkoelt in de zomer

Ê Schapenwol is antibacterieel

Ê Schapenwol is antistatisch

Ê Schapenwol heeft een mechanisch en chemisch zelfreinigend 
vermogen dat grenst aan het magische: stof en vuil blijven los 
op het oppervlak liggen en zijn dus gemakkelijk af te borste-
len, geuren worden door de vezels geneutraliseerd
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ELK VILTEN ZADELDEK IS UNIEK

HANDGEMAAKTE UNIEKE STUKKEN: 
KLASSIEKERS GEMAAKT VAN 
ZUIVER WOLVILT

Al onze vilten zadel bekleding is handgemaakt in Duitsland en 
Oostenrijk - in wisselende collecties. 
Dit betekent dat elk vilten zadeldek uniek is, zelfs eenmalige ont-
werpen zijn mogelijk!

Onze vilten zadel bekleding is verkrijgbaar met verschillende 
personaliseringen beschikbaar:

Ê Diverse lederen applicaties (in verschillende kleuren) 

Ê Gedeeltelijk met de hand gemaakt 

Ê Met uitgebreide decoratieve stiksels 

Ê Veel verschillende, veranderende kleurvariaties 

Ê Individuele boorden 

Ê Gedeeltelijk met speciale borduursels

Hierdoor is elk vilten zadeldek een individueel vervaardigd 
kwaliteitsproduct!

ONZE VILTEN ZADELDEKJES: 
GOED DOORDACHT EN MET AANDACHT 
VOOR DETAIL

Zoveel natuurlijke kwaliteit kun je nauwelijks verbeteren. Maar we hebben 
het geprobeerd! Wij gebruiken voor onze zadeldekjes een bijzonder hoog-
waardig, 3 tot 8 millimeter dik vilt. 

Op het gebied van het wervelkanaal hebben wij de zadeldekjes voorzien van 
extra naden voor meer vrijheid van de wervelkolom onder het zadel. Aan 
de buitenkant, waar de rijlaarzen het zadeldek raken, hebben wij applica-
ties van koeienhuid aangebracht om slijtage te voorkomen en een betere 
hechting van de benen te garanderen. Bovendien hebben wij de vilten 
zadeldekjes van Iberosattel versierd met een uitgewerkte geweven rand en 
een gevlochten band – in de geest van de Spaanse en barokke rijkunst. 

Zodat jij ook gezien kunt worden met dit goede stuk waar een bepaalde 
„dress code“ is voorgeschreven. En omdat het er gewoon mooi uitziet.
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Ê Met uitgebreide decoratieve stiksels 

Ê Veel verschillende, veranderende kleurvariaties 

Ê Individuele boorden 

Ê Gedeeltelijk met speciale borduursels

Hierdoor is elk vilten zadeldek een individueel vervaardigd 
kwaliteitsproduct!
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