Paard & Bedrijf, even voorstellen

Product aanbod

Paard & Bedrijf is een jonge, dynamische
groothandel voor maneges, dressuur-,
spring-, handelsstallen en overige
bedrijven werkzaam in de paardensector.

Wij kunnen alles leveren wat u als hippische
ondernemer nodig heeft en dat tegen
‘inkoopsprijzen’.

Paard & Bedrijf levert uitsluitend aan
hippische ondernemers. Voordat u bij
ons kunt bestellen hebben wij uw KvKen BTW nummer nodig. U kunt bij ons
inkopen voor bijna inkoopsprijzen!!
Dit inkoopvoordeel is alleen bestemd
voor hippische ondernemers en niet
bedoeld voor verkoop aan derden.
Kijk op onze website www.paardbedrijf.nl voor verdere informatie.

Contact
Annelies Prins
06 83707419
info@paard-bedrijf.nl
www.paard-bedrijf.nl

Catalogus bestellen?
Dat kan via bovengenoemde
adresgegevens. U ontvangt dan een
catalogus met de adviesverkoopprijs voor
consumenten. Ondernemers hebben
minimaal 30% korting!!! U hoeft daarvoor
niet groot in te kopen, de korting geldt al
voor 1 stuks.

Onze voordelen
-

Ondernemers altijd minimaal
30 % korting
7 dagen per week bereikbaar
Snelle, deskundige hulp
Uitstekende kwaliteit

Dekens, hoofdstellen, beugelriemen,
beenbescherming, halsters, touwen, kleding,
laarzen, alles op het gebied van verzorging en stal
en weide. Ook hebben we voedingssupplementen
van Pavo in ons assortiment. Voor Pavo gelden
Europees vastgestelde prijzen.

AANBIEDING Winterdekens
Ingekocht in de voorverkoop, winterdekens van
Sectolin. Deze dekens zijn waterdicht, 300 gram
met katoenen binnenvoering. Buitenstof gemaakt
van 600 denier ripstop nylon voorzien van quickclosure systeem, buiksingels, elastische bilkoorden
en staartflap. Deze deken kenmerkt zich door een
uitstekende pasvorm. Binnenkant borstgedeelte is
voorzien van een gladde nylon stof om de kans op
kale plekken te voorkomen. Mooie, sterke deken!
Kleur donkerblauw met grijze biezen.
Maten, 165 cm, 175 cm, 195 en 205, € 55,-

EHBO Zadeltas
Veiligheid wordt steeds belangrijker zowel in de
manege als daarbuiten. Daarvoor heeft
Paard&Bedrijf de EHBO zadeltas samengesteld..
Deze tas is onmisbaar voor buitenritten en
ponykampen. De tas kan zowel leeg als gevuld
geleverd worden met bijvoorbeeld een longeerlijn,
halster, drukverband, zelfklevende wrap, een “alles”
mes, hoevenkrabber, extra beugelriem, tang en
EHBO doosje. Uiteraard kan de tas naar eigen
inzicht gevuld worden.

Metalen beugelblokjes, zeer goede grip.
Breed 12 cm.

Per paar € 3,50
Stijgbeugelriemen
Eerste klas leer, met de hand genaaid,
genummerde gaten. Kleur: bruin en zwart,
lengte pony (ca. 110 cm), full (ca. 160 cm)
€ 11,75

Prijs zadeltas zonder inhoud € 12,50 exclusief borduren.
Dit kan al voor € 5,- per zijde, met bijvoorbeeld uw logo.

Kennismakingsaanbiedingen
Hoofdstel met lage neusriem, wit onderlegd, ook
leverbaar met gecombineerde neusriem en volledig
zwart worden geleverd met springteugels.
Maten; shetlander, pony, cob en full.

Sectolin Clipper SE-600

€ 19,50

De SE 600 is een krachtige (120 watt)
scheermachine voor het scheren van het
gehele paard! Nu voor € 165,-

Gezondheid

Winterdeken Donnerwetter

Sputolysin poeder, te gebruiken bij
aandoeningen van de voorste luchtwegen.
Inhoud 420 gr. € 33,60

Zeer sterke waterdichte 300 grams gevulde
outdoordeken met katoenen voering.
Buitenstof gemaakt van zeer sterke 2500
denier nylon. Voorzien van staartflap,
buiksingels, elastische bilkoorden.
Binnenzijde borstgedeelte is voorzien van
een gladde nylon stof om de kans op kale
plekken te helpen voorkomen.

Colosan Darmolie, hulpmiddel bij
gasophoping en verstoppingen zoals koliek
en trommelzucht. Inhoud 100 ml en 500 ml.
€ 22,- / € 71,25
Pavo healtboost, de opkikker voor elk
paard. Emmer 10kg € 39,58

Kleur: zwart/grijs
Maten; Alleen nog in 195 cm. € 70,-

•
•

Futloze paarden
Paarden die om onbekende redenen in een dip
zitten

•

Paarden die wat meer energie kunnen
gebruiken

•

Senioren

Wij kunnen alles leveren van;

Bestellen
info@paard-bedrijf.nl
of telefonisch via

Pfiff, Sectolin, Pavo supplementen, USG,
Iris Bayer en Kep Italia, Een heel breed
assortiment waarbij ondernemers bij ons
tegen bijna inkoopprijs kunnen inkopen!!

06 83707419

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

