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Paardensport wordt in ons land beoefend door jong en oud. Van amateurs
tot op zeer hoog niveau. Zelfs bij de meest ervaren ruiters gebeuren er
nog wel eens ongelukken. De meeste letsels worden veroorzaakt door
een val van het paard. De stijgbeugel speelt hierbij een cruciale rol.

Designed for better performance
Door jarenlang onderzoek en research is er nu een stijgbeugel die een
eventuele val van het paard niet forceert. Een vrije ruimte geeft de voet
de mogelijkheid onbelemmerd uit de stijgbeugel te stappen.

De paardensport vertegenwoordigd een zekere allure. Men wil het beste
voor zichzelf en het paard. Naast de ergonomische voorwaarden aan
de stijgbeugel is ook geïnversteerd in design en materiaalgebruik.
Het resultaat is een prachtige gestileerde vorm in puur materiaalgebruik.
De beugel is gemaakt van hoogwaardig RVS en heeft hierdoor een ideeal
gewicht.
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Er is gebruik gemaakt van het beste

De beugel hangt t.o.v. de traditionele

materiaal. Duurzaam massief RVS.

beugel 90 graden gedraaid aan het
zadel zodat de beugel altijd in de rijrichting blijft hangen en niet weg kan
draaien zoals een traditionele beugel.

Ve i l i g

Duurzaam

Praktisch
Als je tijdens het rijden je beugel(s)

De open vorm voorkomt dat men in

even kwijt bent stap je zonder

de beugel blijft hangen na de val

te kijken of te zoeken weer je beugel

van een paard.

in onder het rijden!
Rubberen inleg met reliëf voor
een perfecte grip.

De totaalvorm is ontwikkeld met het

De vormgeving van de beugel maakt

oog op duurzaamheid. door gebruik te

het makkelijker de voet recht langs

maken van dikteverschillen in de ”arm”

het paard te houden.

worden alle krachten geabsorbeerd.

Hierdoor krijgt men automatisch een
beter houding op het paard.
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