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We kijken er naar uit om jou en je paard te zien! 
 
Iberosattel Reitsport GmbH 
Möningerberg 1a 
D-92342 Freystadt

Telefoon +49 9179 96 41 17 
Fax +49 9179 90 522

info@iberosattel.de 
shop.iberosattel.de

Hoogste 
Kwaliteit

Premium dressuur stijgbeugelriemen Iberosattel Cognac in 75 of 85 cm van 
hoogwaardig, zacht leer in de beste afwerking, gemakkelijk verstelbaar!

Lederen buikriem in cognac, bruin of zwart 
met goud- of zilverkleurige uitrusting in de 
maten 60, 65, 70 en 75 cm.

Hoogwaardige lamsvellen/zadel-
vellen speciaal voor de Iberosattel 
zadel modellen in de kleuren teddy, 
bruin, zwart of zilvergrijs

Al onze vilten zadeldek-
jes worden met de hand 
gemaakt in Duitsland en 
Oostenrijk - in wisselende 
collecties. Dit betekent dat 
elk vilten zadeldek uniek is, 
zelfs eenmalige ontwerpen 
zijn mogelijk!



ALLES RONDOM HET PAARD
Onze katoenen zadeldekjes 
zijn gemaakt van 100% ka-
toen en Made in Germany. 
Ze passen onder al onze 
zadels, maar ook onder elk 
conventioneel dressuurza-
del. Alle zadeldekjes zijn 
verkrijgbaar met goud- 
of zilverkleurige randen.

Om ervoor te zorgen dat alles 
bij elkaar past, hebben wij 
de juiste elementen voor je 
samengesteld. Stijgbeugels, 
buikriemen en dressuur 
stijgbeugelriemen of zweet-
dekens in bekende, hoog-
waardige Iberosattel zadel 
kwaliteit.

Zo ook onze lederverzor-
gingslijn Iberocare. Bij ons 
vindt je het ideale supple-
ment voor jouw zadel. Heb je 
een specifiek idee, wil je een 
volledig individueel product 
of een op maat gemaakt 
product? 

Wij helpen je graag verder.

Artikel/Nr. Kleur VK-Prijs

Steigbügel

100 Stijgbeugel iberisch goud / zilver 79,00 €

101 Stijgbeugel academisch JIN goud / zilver 85,00 €

Iberocare Leder onderhoud

144Iberocare Balsem voor 
lederverzorging

kleurloos, Glad leer
12,00 €

145 Iberocare Exclusive Oil kleurloos, Gevet leer 17,90 €

146 Iberocare Leder onderhoud-Set Balsam & Oil 25,00 €

Buikriemen

90 Leren buikriem ergonomisch alle kleuren 169,00 €

91 Neopreen kort harnas zwart 69,00 €

Stijgbeugelriemen

82 Dressuur stijgbeugelriemen
Lengte 70/80

zwart/bruin
65,00 €

112.84 Dressuur stijgbeugelriemen 
Premium, Lengte 75/85

zwart/bruin
85,00 €

Overige

109.02 Body Move Pad Basic bruin, zwart, grijs, 
blauw, rood, petrol

179,00 €

109.10 Body Move Pad Pro bruin, zwart, grijs, 
blauw, rood, petrol

199,00 €

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

Katoenen zadeldekjes en vilten zadeldekjes

Artikel/Nr. Kleur VK-Prijs

110 Zadeldekje Ibero Barok vierkant alle kleuren 69,00 €

111 Zadeldekje Ibero gebogen alle kleuren 69,00 €

112 Zadeldekje Ibero Comfort met 
kortgeschoren lamsvel

alle kleuren
349,00 €

110.95 Vilten zadeldek alle kleuren 289,00 €

Iberische en academische 
stijgbeugels in goud of zilver

Bezoek ons online!
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