
Eindelijk een Iberosattel 
alleen voor de kleintjes!

E EL PICCOLINO 
Met pony‘s hoef je niet zo voorzichtig te zijn met 
het zadel? Gelukkig zijn er steeds meer ruiters 
die het anders zien! De El Piccolino is een hoog-
waardig zadel voor pony‘s en kleine paarden met 
een extra breed contactoppervlak, dat precies 
op de rug van het paard is afgestemd wanneer je 
het zadel koopt en dat ook later nog kan worden 
aangepast.

Goed nieuws: alle voordelen van het Iberosat-
tel zadel zijn nu ook beschikbaar in een klein 
formaat.

Met de El Piccolino hebben wij nu een zadel in ons aanbod dat speciaal voor 
kleine paarden is ontwikkeld. Dit betekent dat ook pony‘s, IJslandse paarden, 
kleine Tinkers en alle andere „korte“ paarden kunnen genieten van een perfect 
passend, compromisloos rugvriendelijk zadel dat met het paard meegroeit.

De laatste jaren hebben wij meer en meer pony‘s, kleine paarden en/of bij-
zonder korte paarden - in sommige gevallen zelfs voor jongeren en kinderen 
- uitgerust. Soms was dit een beetje een compromis: zelfs de kleinste, kortste 
„Iberos“ - de El Primero en de Alpha Vaquero - leken een beetje omvangrijk op 
sommige van de knuffelbare dwergen... 

We nemen pony‘s serieus!

Daarom krijgen ze

hun eigen, hoge kwaliteit

zadel in de gebruikelijke

Ibero zadel kwaliteit.



Ook pony‘s en kleine paarden hebben baat bij een
Zadel van hoge kwaliteit

Wij realiseerden ons hoe groot de behoefte is aan zadel opties van hoge kwaliteit 
voor pony‘s. Iedereen houdt van pony‘s - maar het lijkt erop dat veel zadel producen-
ten niet genoeg rekening houden met hun behoeften en mogelijkheden.

Pony‘s groeien net als andere paarden - en ook zij kunnen op latere leeftijd hun zadel-
positie aanzienlijk veranderen als gevolg van spiergroei of -verlies. Een verstelbaar za-
del is dus even geschikt voor pony‘s en kleine paarden als voor hun grotere collega‘s. 
Evenzo is een rijstijl die gekenmerkt wordt door fijne hulpen ook zinvol voor pony‘s. 
Daarom willen veel pony-eigenaars een zadel dat een goed contact met het paard 
mogelijk maakt en dat de gewichts- en dijbehandelingshulp niet blokkeert door een 
omvangrijke vulling.
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Eindelijk worden pony‘s serieus genomen: El Piccolino

In tegenstelling tot conventionele ponyzadels, houdt de El Piccolino rekening met alle 
zadel behoeften van kleine paarden:

 � De afmetingen van het zadel zijn perfect aan pony‘s en kleine paarden  
aangepast.

 � Het brede contactoppervlak van het zadel zorgt voor een optimale verdeling van 
het gewicht van de ruiter, zelfs op de rug van de kortste pony - en vermindert zo de 
druk op het zadel.

 � Het dunne zadeldek, dat extra is uitgesneden in de beenpositie, maakt een goed 
contact met het paard mogelijk.

 � De vulling en de slokdarm plaat kunnen steeds opnieuw worden aangepast aan 
veranderingen in de zadelpositie, zowel bij de eerste aanpassing als bij latere 
bijstellingen. 

Visueel maakt de El Piccolino indruk met zijn buitengewone Nordic look: het hoog-
waardige leder is versierd met uitgebreid borduurwerk van Keltische knopen in het 
gebied van het zadel, en Keltische decoratieve klinknagels sieren de rand van de 
zadel klep - simpelweg een droom, vooral voor eigenaars van IJslandse paarden!

Van de lente

2021 als standaard

beschikbaar!


