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El Primero, het „eerste“ Iberosattel zadel met een vlakke zit:  
een droom, niet alleen voor tolten!
Het heef t een halfzachte zit, is de ideale metgezel voor endurance en cross-country en slaat ook in de dressuurpiste een goed figuur:  
in maart presenteert de Beierse zadelspecialist Iberosattel zijn nieuwe model. De „El Primero“. Maar dit zadel heef t nog meer kwalitei-
ten: het is bijzonder geschikt voor korte en compacte paarden. Dit maakt het bijzonder interessant voor gangenpaarden rassen, kleine 
paarden en pony‘s.

Tot nu toe werd een Iberosattel zadel vooral herkend aan zijn edele voorkomen en diepe zit. Een zit als deze is goed voor dressuur werk
- maar niet iedereen rijdt zijn paard overwegend in de bak. Endurance ruiters en eigenaars van speciale paardenrassen hebben vaak heel 
andere wensen. Dit was voor de Beierse zadel producent de reden om na te denken over een nieuw model. Zo gezegd, zo gedaan: in maart 
2012 presenteerde Iberosattel de „El Primero“. Een zadel met een half vlakke zitting dat ideaal is voor langere ritten. Maar zoals het een 
Iberosattel zadel betaamt, biedt het ook optimale ondersteuning voor ruiter en paard tijdens de dressuurlessen.

De sterke punten van de „El Primero“
De El Primero combineert een barokke look met een goede ondersteuning van de benen. De dij wordt ondersteund door pommels en ligt 
goed op de mooie verdubbeling. De zadel klep is extra kort gehouden. Net als alle andere Iberosattel modellen is ook dit zadel verkrij-
gbaar in verschillende kleuren en ledersoorten, die individueel kunnen worden gecombineerd. Extra blikvangers zijn de decoratieve bro-
che en een uitgebreide optioneel keurmerk. De El Primero wordt ter plaatse aangepast en op maat gemaakt voor elk paard, want alleen 
op die manier kan een perfecte pasvorm worden gegarandeerd. Een specialist kan op elk moment de breedte van de slokdarm veranderen 
(van 29 tot 39!) en de slokdarm plaat verwisselen, zodat dit model van Iberosattel met het paard meegroeit.

Minder gewicht, meer zin om te lopen
Een goed zadel heef t nu eenmaal een bepaald gewicht. Twaalf of dertien kilo zijn niet ongewoon, zoals veel Spaanse en Westernzadels 
bewijzen. Klopt niet: een goed zadel had vroeger een bepaald gewicht. Omdat Iberosattel al zo‘n 12 jaar bewijst dat het ook anders kan. 
Hoogwaardig vakmanschap en de beste materialen resulteren in een gewicht van slechts 6,5 kg voor de El Primero. Dit zal menig ruiter 
plezieren en zeker het leven van veel paarden en pony‘s vergemakkelijken.

Ideaal voor pony‘s en speciale paardenrassen
De El Primero wordt standaard geleverd met de nieuwe Comfort Compact Pad van Iberosattel. Het is bijzonder gemakkelijk voor de rug 
van het paard dankzij de optimale gewichtsverdeling. De panelen zijn ook verkrijgbaar in een verkorte versie (onmiddellijk beschikbaar 
voor alle Iberosattel zadel modellen). Hierdoor zijn zadel lengtes, of liever „zadel verkortingen“, van 43 centimeter mogelijk. Aangezien 
veel Arabieren een zeer korte rug hebben, zou de El Primero snel een insider-tip moeten worden voor Arabische vrienden. En of het nu 
gaat om een IJslander, een Paso Peruano, een draver of een Aegidienberger, met de El Primero worden de gemakkelijke draf en de „vierde 
en vijfde gang“ van deze prachtige paarden nog meer een plezier.

Iberosattel: Verscheidenheid, Kwaliteit, Individualiteit
Al in 1999 had het P.R.E. Privatgestüt Mönigerberg het idee om een eigen zadel te ontwikkelen in samenwerking met ruiters, trainers en 
meester zadelmakers. Het eerste model was de „Ibero“: een zadel dat de voordelen van Spaanse modellen integreerde in een modern za-
del. Tegenwoordig staat de naam Iberosattel voor negen zadel lijnen - van het klassieke dressuurzadel tot de allrounder voor vrije tijd en 
cross-country. De Premium Line wordt op bestelling gemaakt en kan in vele details worden aangepast. Bijpassende zadel dekjes, lamsvel 
dekjes en halsters zijn ook verkrijgbaar bij Iberosattel. Nadere informatie: www.iberosattel.de of telefonisch via 09179/2747.




