SeaBis – aina sopiva satula

- kaikki satulat varustettu X-Change® vaihtokaarella (3-5 eri leveyttä), joten esim.
hevosen kehittyessä helppo muuttaa leveyttä
- hengittävä AMS® neoprentyyny ja paakkuuntumaton tekokuitutoppaus
takaavat satulan optimaalisen mukautumisen hevosen selkään
- joustavalla Dupont® hiilikuiturungolla elinikäinen takuu
- hyvä hinta/laatu-suhde: estesatulat n. 1 900 – 2 300 €,
koulusatulat 2 100 – 2 600 €

SeaBis laatusatulat hintatietoiselle
ratsastajalle ovat yli 10 vuoden saksalaisen tuotekehityksen ja oman valmistuksen tulosta. Uuden PRO-sarjan mallit
saatavilla nyt myös Suomessa.
- SeaBis tuotenimet perustuvat legendaarisen Seabiscuitlaukkahevosen tarinaan (katso video: www.seabis.de/
story-seabiscuit)
- jokaiselle SeaBis-satulan ostajalle trendikäs SeaBissatulahuopa kaupan päälle (tarjous voimassa
toistaiseksi)!
- laaja mallisto erityyppisille hevosille ja ratsastajille;
ohessa muutama esimerkki:

Catagena

koulusatula

- laadukas satula vaativaan
käyttöön
- öljytty, kestävä mutta 		
pehmeä nahka
antaa ratsastajalle 		
hyvän pidon
- cut back siivekeratkaisu
antaa hevoselle 		
optimaalisen liikkumis-		
vapauden
- leveä selkärankakanava
- sopii myös suoraselkäisille,
pyöreähköille hevosille
- anatomisesti optimoitu
istuin sopii isommillekin
ratsastajille

hinta: n. 2 600,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: musta, ruskea

Vigo PRO

koulusatula

- polvityynyratkaisu antaa ratsastajalle optimaalisen
pohkeen paikan sekä isolapaisille ja suuriliikkeisille
hevosille liikkumisvapauden
- syvä, pehmeä istuin
- sopii myös hieman kaareva- ja lyhytselkäisille hevosille
- V-muotoinen vastinhihna mahdollistaa tukevan kiinnityksen

hinta: n. 2 400,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: musta

Zamora PRO

koulu- ja yleissatula

- sopii erityisesti leveäselkäisille ja matalasäkäisille
hevosille
- pehmeä istuin ja keskikokoiset polvituet takaavat
ratsastajalle mukavuuden myös maastolenkeillä
- V-muotoinen vastinhihna mahdollistaa tukevan 		
kiinnityksen

hinta: n. 2 200,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: musta

Carina PRO koulusatula

- lyhytselkäisille hevosille ja erityisesti 		
poneille sopiva kaunis ja funktionaalinen
laatusatula
- syvä ja pehmeä istuin antaa hyvän
tuntuman hevoseen
- V-muotoinen vastinhihna

hinta: n. 2 300,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: musta · myös ponit: 15 ¾“, 16,0“

Arona PRO

estesatula

- laadukas satula muodikkaalla tikkauksella ja värityksellä
- vahva puhvelinahka kestävällä värikäsittelyllä ja hyvällä
pidolla
- anatomisesti optimoidut polvi- ja takatuet mahdollistavat
varman istunnan myös pitkäjalkaisille ratsastajile
- leveä selkärankakanava
- sopii myös isosäkäisille hevosille
- matala istuin antaa hyvän tuntuman hevoseen

hinta: n. 2 100,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: ruskea (oak), musta

Kalifornien PRO

este- ja yleissatula

- pehmeä ja syvä istuin takaa mukavuuden pidemmilläkin
maastolenkeillä
- vahva, öljytty puhvelinnahka kestävällä värikäsittelyllä
antaa hyvän pidon ratsastajalle
- leveä selkärankakanava
- isot polvituet ja pitkät siivekkeet sekä tarralliset takatuet
mahdollistavat tukevan pohkeen paikan

hinta: n. 1 900,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: ruskea (chocolate), musta

Barcelona

estesatula

- suunniteltu erityisesti 		
lyhytselkäisille ja matala
säkäisille hevosille ja 		
poneille
- matala istuin, pehmeät
polvituet ja lyhyet
siivekkeet
- sopii hyvin lyhyemmillekin
ratsastajille ja lapsille

hinta: n. 1 900,koot: 16,5 · 17,0 · 17,5 · 18,0
värit: ruskea (tobacco), musta

Stefanie Reining & Alaba
Germany
www.hengst-alaba.de

Kysy myös
- kenttäratsastajien suosikki-satulaa:
SeaBis Monoflap Event
- kouluratsastajien monoﬂap-satuloita: Grande Mono S ja Cordoba Mono PRO

SeaBis-edustus Suomessa:
HorseWell
Sillankorvankatu 25
05810 Hyvinkää
Puh. 0400 358 888

GSM +358 400 358 888
e-mail: satulapro@gmail.com
www.horsewell.ﬁ

