Nieuwsbrief

Paard & Bedrijf

Product aanbod

De herfst heeft alweer zijn intrede
gedaan en de winter staat voor de deur.
In deze nieuwsbrief hebben we een
aantal producten uitgelicht die met name
voor deze periode van toepassing zijn.

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

Kijk op onze website
www.paard-bedrijf.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!!! Dit is geen
kwantumkorting maar geldt voor alle
aantallen.

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.

De Winter komt er weer aan!
Ideaal tijdens het lesgeven of op stal!

Thermolaarzen
Winterlaarzen met gevoerde
schoen en hoge schacht van
textiel. De schoen beschikt
over een comfortabele, warme
binnenzool
Kleur: zwart
Maat: 35/36, 37/38, 39/40,
41/42, 43/44, 45/45n

€ 21,50

Thermolaarzen, de luxe

Onze voordelen
-

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

Winterlaarzen met gevoerde schoen
en hoge schacht van textiel. De
schoen beschikt over een
comfortabele, warme binnenzool. Met
een extra lange, sterke ritssluitingen
aan de buitenkant van de kuit en met
veters insnoerbare middenvoet.
Kleur: zwart
Maat: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42,
43/44, 45/45n
€ 31,50
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PFIFF-rijkousen Smartcel-ClimaSensitive
De Smartcel-Clima-Sensitiveproducten staan door de unieke
combinatie van Smartcel TM-Climaen Smartcel TM-Sensitive-vezels een van de eerste antibacteriële
natuurlijke vezels met het essentiële
spoorelement zink - niet alleen
garant voor huidverzorgende en hui
beschermende eigenschappen,
maar ook voor een continu en uiterst
aangenaam klimaat (warmend bij
kou, koelend bij warmte).
Kleur: zw-grijs, zw-beige, zw-groen,
zw-lila.
Maat: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44,
45/46.
€ 10,50

Pfiff Winterjas
Top modieuze winterblouson met
karakteristieke extra lange nauwsluitende
bandjes aan onderkant en mouwen, warme
voering en twee praktische zakken met
ritssluiting,
Ideaal als verenigingsjas en om te borduren
met uw eigen logo!

Iris Bayer Winterjas
Winterjas Bristol van soft
nylon met insteekzakken
en afneembare capuchon.
Materiaal: 100%
polyester.
Kleur: blauw, zwart,
groen, bruin.

Kleur: blauw
Maat: S – XXXL
€ 46,25

Winterset, muts en sjaal

Maat: S – XXL
€ 145,-

Heerlijk warme set
van zachte fleece.
Kleur: zwart
Maat: S – L
€ 11,50
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Sectolin Clipper SE-600

Zadeldekje, Pazifik

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

Stiksels in klein ruitpatroon, 100% katoen. De dekjes zijn
uitermate geschikt voor het plaatsen van uw logo, voor
een mooie uniforme uitstraling.

Mestboy, verstelbaar
Mestvork en kuip van

Maat: Full Dr, Full VS, pony

kunststof, daardoor geen
roest (veroorzaakt door

Kleur: wit, rood, blauw, groen, zwart.

ammoniak) van deze
onderdelen meer mogelijk.
In hoogte verstelbaar.

Poetskist met inhoud

Kleur: zwart
€ 17,75
Losse vork € 8,95

Inhoud: manenkam, hoevenkrabber,
manenborstel klein, roskam, Plastic
rosborstel en noppenhandschoen.
Kleur: blauw, grijs/roze
€ 13,20

Halster
Kunststof halster van goede,
stevige kwaliteit met
verstelmogelijkheden en met
goudkleurig beslag.
Kleur: rood, blauw, groen,
zwart
Maat: pony, cob, full
€ 3,20
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Gezondheid

Winterdeken Donnerwetter

Sputolysin poeder

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.

te gebruiken bij aandoeningen van de
voorste luchtwegen. Inhoud 420 gr. € 33,60
Colosan Darmolie
hulpmiddel bij gasophoping en
verstoppingen zoals koliek en
trommelzucht. Inhoud 100 ml en 500 ml. €
22,- / € 71,25

AANBIEDING Winterdekens

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

Deze aanbieding geldt nog zolang de
voorraad strekt! , winterdekens van
Sectolin. Deze dekens zijn waterdicht, 300
gram met katoenen binnenvoering.
Buitenstof gemaakt van 600 denier ripstop
nylon voorzien van quick-closure 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,

Wij kunnen alles leveren van;

€ 55,-

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

Bestellen
info@paard-bedrijf.nl
of telefonisch via
06 83707419

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

