Anpassa din Star-Trekk© -sadel

FRAMVALV STORLEKAR:
•
•
•
•
•
•

K1 - passar mycket tunna hästar med mycket hög och smal
manke. Rekommenderas i de flesta fall inte.
K2 - passar smäckra hästar med hög smal manke.
K3 - passar lätta till normalbyggda hästar med medelhög manke.
K4 - passar normalbyggda till breda hästar med medelhög till låg
manke.
K5 - passar breda till mycket breda hästar med låg manke.
Inställbart framvalv - ställs in med insektsnyckel. Reglerar
storleken från K2-K4 (K5). Standard i Delfin. Tillval till Espaniola,
Nathalie Penquitt, pris: 1100:-.

Inställbart framvalv

Byte av framvalv

SITSSTORLEKAR
•
•
•

S0 - passar byxstorlek upp till dam 36.
S1 - passar byxstorlek dam 36-40.
S2 - passar byxstorlek dam 40-44.

Observera att ovanstående storleksangivelser är generella

På följande modeller kan sitsstorleken justeras genom att flytta bakvalvet med hjälp av
insektsnyckel (se bild nedan):
Comfort, Commander, Delfin, Endurance, Endurance Classic, Midwest, Western Classic.

UNDERREDE
Det finns flera möjligheter att anpassa sin Star-Trekk©-sadel till bästa passform. På flera av
modellerna ingår avtagbara kardborrförsedda paneler under sadeln som finns att tillgå i ett flertal
variationer. Man väljer fritt mellan följande paneler, utan extra kostnad:
•
•
•
•
•

Standard - Airex 2 cm, klädda med mjukt skinn. Sadlarna levereras med dessa paneler som
standard.
Middle Soft - Airex 2 cm + Soft Foam 1 cm, klädda med mjukt skinn.
Full Soft - Airex 2 cm + Soft Foam 2 cm, klädda med mjukt skinn.
Sheepskin - Airex 2 cm, klädda med äkta fårskinn
Följande modeller har fasta, omstoppningsbara ullstoppade bossor: Dressyr, Island och
Allround.

MATERIAL
•
•
•
•

Sadelläder 1: Vegetabiliskt garvat sadelläder - högkvalitativt genomfärgat läder. Standard på
samtliga sadlar.
Sadelläder 2: Oljad fetnubuck - mjuk sadelnubuck med en behaglig känsla. Kan fås till
Comfort, Endurance och Western.
Sitsläder 1: Nubuck - sammetslent slipat läder med en något ruggad yta, utmärkta
vidhäftningsgenskaper.
Sitsläder 2: Nappa - mjukt läder med något strukturerad yta. Rekommenderas till Island,
Allround och VSS.

BORDERTOOLING
Tillval till samtliga sadelmodeller utom Dressyr, Allround och Island. Pristillägg från 1400:-. Kontakta
oss för mer information.

FÄRGER

Observera att naturliga färgvariationer kan förekomma.

